
Витяг з протоколу № 22  

засідання Ради адвокатів Чернігівської області  

  

  

м. Чернігів     04 серпня 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;  

2. Про стажування;  

3. Про внесення відомостей до ЄРАУ про помічника адвоката та видача посвідчення 

помічника адвоката;  

4. Встановлення розміру плати за копіювання та друк копій документів у разі надання 

запитуваної інформації у обсязі, що перевищує 10 сторінок;  

5. Різне.  

  

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Федоренком М. В., 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 стажиста, керівника стажування і за наявності підстав затвердити звіт 

стажиста про виконання індивідуального плану стажування, висновок керівника стажування, 

прийнявши рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Мокрецької М. М. по результатам її стажування, висновок 

керівника стажування Заболотного О. М. та видати Мокрецькій М. М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю.  

  

[…] 

Вирішили: відмовити в затвердженні  проміжних звітів про виконання індивідуальних 

планів проходження стажування Бучковського І. В., Коленченка О. О., Тітка О. М., Тітка Д. 

О. у зв’язку з їх ненадходженням та відкласти розгляд питання щодо затвердження 

проміжного звіту про виконання індивідуального плану проходження стажування 

Ковальчука О. О. до наступного засідання Ради.   

  

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сердюка С. В.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката  Іванюка Г. І.  

  

[…] 

Вирішили: рішення Ради адвокатів Чернігівської області від 8 липня 2015 року в частині 

перерахування стажистом на рахунок Ради 2 мінімальних заробітних плат, які б мали бути 

сплачені керівнику стажування, скасувати.  

  

По третьому питанню порядку денного.  

  

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Ждана В. В., якою є 

Терещенко Л. В.  

  

По четвертому питанню порядку денного.   

  

[…] 

Вирішили: встановити плату за копіювання та друк копій документів формату А4 та 

меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) у разі надання запитуваної інформації у 

обсязі, що перевищує 10 сторінок, в розмірі 1 гривні за виготовлення однієї сторінки.  

  

  

  

В. о. голови Ради адвокатів  

Чернігівської області          В. К. Тасун   

  

  

 

  


