
Витяг з протоколу № 31
засідання Ради адвокатів Чернігівської області

м. Чернігів                                                                                                  11 березня 2016 року

Присутні: 10 членів Ради за списком

Запрошені: голова КДКА Чернігівської області Максімова Ж.В.

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним.
[…]

1. Прийняття Присяги адвоката  України та вручення свідоцтв про право на заняття
адвокатською діяльністю Сердюк С.В.  та Сердюк Б.С.;

2. Про стажування; 
3. Розгляд звернення Павленчик М.В. про звільнення від проходження стажування та

видачу їй свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю;
4. Розгляд звернень  Середи Д.А. та Станкевича Ю.В. про видачу дублікату свідоцтва

про право на заняття адвокатською діяльністю;
5. Розгляд звернення адвоката Гринь Л. Ф. про внесення даних до ЄРАУ про помічника

адвоката, якою є Гринь К.О.
6. Різне. 

По першому питанню порядку денного.

[…]
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сердюком С.В., вручити йому
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та
внести відповідні дані до ЄРАУ.
[…]
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сердюком Б. С., вручити йому
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та
внести відповідні дані до ЄРАУ.

По другому питанню порядку денного.

[…]
Вирішили: внести  відомості  відносно  адвоката  Марченко  Н. І.  до  реєстру  керівників
стажування.
[…]
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  Верещагіної  А. О.  по  результатам  її  стажування,  висновок
керівника стажування Середи Д. А. та видати Верещагіній А. О. свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.
[…]
Вирішили: затвердити звіт Коваленка В. І. по результатам його стажування, висновок 
керівника стажування Фесюка М. І. та видати Коваленку В. І. свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.



[…]
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження Хачікяна С. В. та видати йому
направлення на стажування до адвоката  Середи Д. А.
[…]
Вирішили: затвердити  індивідуальний  план  проходження  Брошки  І. В.  та  видати  йому
направлення на стажування до адвоката  Селюха А. В.
[…]
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження  Чумака  А. В.  та  видати  йому
направлення на стажування до адвоката  Марченко Н.І.

По третьому питанню порядку денного.

[…]
Вирішили: звільнити Павленчик  М. В.  від  проходження  стажування  та  видати  їй
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги
адвоката України.

По четвертому питанню порядку денного.

[…]
Вирішили: видати  Середі  Д. А.  дублікат  свідоцтва про право на  заняття  адвокатською
діяльністю.

[…]
Вирішили: відмовити у видачі  дублікату свідоцтва  про право на  заняття  адвокатською
діяльністю  Станкевичу  Ю. В.  оскільки  дія  його  свідоцтва  про  право  на  заняття
адвокатською діяльністю на даний час зупинена. 
 
По п’ятому питанню порядку денного.

[…]
Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Гринь Л.Ф., якою є Гринь
К.О.

По шостому питанню порядку денного.

[…]
Вирішили:  Надати  Пономаренку  А. С.  разову  матеріальну  допомогу  в  розмірі  1900
гривень.

Голова Ради адвокатів
Чернігівської області                                                         /Г.О.Якуба/

 

Секретар Ради адвокатів
Чернігівської області                                                         /М.В.Овсяннік/


