
Витяг з протоколу № 20 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

 

м. Чернігів                                                                                                   30 червня 2015 року 

 

Присутні : 7 членів Ради за списком.  

[…] 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

Порядок денний засідання Ради: 
[…] 

 

    1.  Прийняття Присяги адвоката України та вручення свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю Кулішу Ю. А.; 

    2.   Про стажування; 

    3.   Розгляд звернення Норова Г. О. про звільнення від стажування та видачу 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

    4.   Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кулішом Ю. А., вручити йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів, керівників стажування і за наявності підстав затвердити 

звіти стажистів про виконання індивідуальних планів стажування, висновки керівників 

стажування, прийнявши рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Поди К. О. по результатам її стажування, висновок керівника 

стажування Поди А. О. та видати Поді К. О. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Гвоздя І. К. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Якуби Г. О. та видати Гвоздю І. К. свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

 

 

[…]   

Вирішили: затвердити звіт Шевченко К. Ю. та звіт керівника стажування Фесюка М. І. по 

результатам проходження стажування за межами шестимісячного строку і видати 

Шевченко К. Ю. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 



Вирішили: затвердити звіт Федоренка М. В. та звіт керівника стажування                

Логвіна С. А. по результатам стажування за межами шестимісячного строку і видати 

Федоренку М. В. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити проміжні звіти  Лисенко В. П., Мазура С. А., Кобець О. А. про 

проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сердюка Б. С.       

та видати йому направлення на стажування до адвоката  Завгороднього М. М. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: видати Норову Г. О. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

без проходження стажування. 

 

По четвертому питанню порядку денного.  

 

[…] 

Вирішили: розгляд даного питання  відкласти до наступного засідання Ради. 

 

[…] 

Вирішили: розмістити висновок ревізійної комісії від 16 березня 2015 року на сайті Ради. 

 

[…] 

Вирішили: засудити висловлювання директора Координаційного центру з надання 

безоплатної правової допомоги Вишневського А. В. як такі, що порочать престиж 

адвокатури. 

 

[…] 

Вирішили: ліквідувати комітет інформаційного ресурсу шляхом поглинання комітетом з 

підвищення кваліфікації, науково-методичної та консультативної роботи. 

 

[…] 

Вирішили: внести до порядку денного розгляд звернення голови КДКА Чернігівської 

області Максімової Ж. В. щодо перерозподілу внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування та надання грошової допомоги КДКА Чернігівської 

області. 

 

[…] 

Вирішили: розгляд звернення голови КДКА Чернігівської області Максімової Ж. В.  

щодо перерозподілу щорічних внесків адвокатів та надання фінансової допомоги КДКА 

Чернігівської області відкласти до наступного засідання Ради. 

 

 

 

В. о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області     В. К. Тасун  

 

 


