
Витяг з протоколу № 30 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

 

м. Чернігів                                                                                                   16 лютого 2016 року 

 

Присутні: 10 членів Ради за списком 

 

Запрошені: голова КДКА Чернігівської області Максімова Ж.В., 

                      голова кваліфікаційної палати КДКА Чернігівської області Заболотний О.М. 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

[…] 

1.     Розгляд заяви Якуби Г.О. про відкликання з посади секретаря Ради адвокатів 

Чернігівської області; 

2.     Обрання секретаря Ради адвокатів Чернігівської області; 

3.     Про стажування ; 

4.     Розгляд звернень Галати М.О. та Мартиненка М.М. про розстрочку сплати щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік ; 

5.     Розгляд звернення Пономаренка А.С.  про звільнення від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ; 

6.     Розгляд звернень Веремій Т.М. та Петренко В.С. про звільнення від обов’язку 

підвищення кваліфікації; 

7.     Розгляд звернення Строгого В.Ф. щодо видачі дублікату свідоцтва про право на 

зайняття адвокатською діяльністю; 

8.     Інформація щодо фінансового стану та напрямків оптимізації витрат Ради адвокатів 

Чернігівської області; 

9.     Відкликання з посади заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Тасуна 

В.К. Обрання заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області; 

10. Різне. 

 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відкликати Якубу Г.О. з посади секретаря Ради адвокатів Чернігівської 

області у зв’язку з обранням на посаду голови Ради адвокатів Чернігівської області. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили : обрати на посаду секретаря Ради адвокатів Чернігівської області Овсянніка 

М.В.  

 

По третьому питанню порядку денного. 
 

[…] 

Вирішили : заслухати та затвердити звіти стажистів про виконання індивідуальних планів 

стажування, висновки керівників стажування та прийняти рішення про видачу свідоцтв 



про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття стажистами Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Сердюка Б.С. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Сердюку Б.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Сердюка С.В. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Іванюка Г.І. та видати Сердюку С.В. свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили :  затвердити проміжний звіт Риженка О.С. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили :  затвердити проміжний звіт Островського В.І. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили :  затвердити проміжний звіт Захарова Е.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити індивідуальний план проходження стажування Костіної Н.М.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката  Максімової Ж.В. 

 

[…] 

Вирішили:  відмовити Костіній Н.М. у задоволенні заяви про розстрочення сплати внеску 

за стажування. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: розстрочити Галаті М.О. сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за 2016 рік. 

 

[…] 

Вирішили: розстрочити Мартиненку М.М. сплату щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Питання зняте. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відмовити в задоволенні заяв Веремій Т.М. та Петренко В.С. про звільнення 

від обов’язку підвищення кваліфікації. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 



[…] 

Вирішили: видати дублікат свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю 

Строгому В.Ф. 

 

По восьмому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: взяти до відома інформацію щодо фінансового стану та напрямків оптимізації 

витрат Ради адвокатів Чернігівської області. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відкликати з посади заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області 

Тасуна В.К. 

 

[…] 

Вирішили: обрати на посаду заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області 

Торбєєва М.О. 

 

 

По десятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: уповноважити голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О. 

особисто призначити членів Ради адвокатів Чернігівської області, які мають бути 

присутніми під час проведення зазначених у повідомленні начальника СУ фінансових 

розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області слідчих дій. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

  

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /М.В.Овсяннік/ 

 

 


