
Витяг з протоколу № 32
засідання Ради адвокатів Чернігівської області

м. Чернігів                                                                                                  08 квітня 2016 року

Присутні: 9 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;

2. Про стажування; 
3. Різне

По першому питанню порядку денного.

[…]
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Верещагіною А.О., вручити їй
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та
внести відповідні дані до ЄРАУ.

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

[…]
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката  України  Павленчик  М.В.,  вручити  їй
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  Гордієць  В.С.  до  реєстру  керівників
стажування.

[…]
Вирішили: внести  відомості  відносно  адвоката  Хоменка  С.М.  до  реєстру  керівників
стажування.

[…]
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 Козирєва А.В. та видати йому
направлення на стажування до адвоката  Логвіна С.А.

[…]
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження  Мацькової  Н.М. та  видати їй
направлення на стажування до адвоката  Середи Д.А.

[…]
Вирішили: затвердити  індивідуальний  план  проходження  Петренко  Т.С.  та  видати  їй
направлення на стажування до адвоката  Середи Д.А.

[…]
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження Змаженка О.Д. та видати йому
направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М.

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

[…]
Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Торбєєва М.О., якою є
Зіненко В.В.

По третьому питанню порядку денного.

[…]
Вирішили: передати звернення Чернишова С.О. до комісії з оцінювання якості, повноти
та  своєчасності  надання  адвокатами  безоплатної  правової  допомоги,  контроль  за
розглядом якого покласти на відповідального за роботу комісії члена Ради Харченка Б.І. та
зобов’язати  Харченко  Б.І.  проінформувати  Раду  адвокатів  Чернігівської  області  про
результати розгляду звернення.

[…]
Вирішили: доручити  голові  Ради  адвокатів  Чернігівської  області  Якубі  Г.О.  надати
відповідь на запит адвоката Авраменка Г.М. щодо місця публікації запитуваної інформації.

[…]
Вирішили: замінити Негоді С.Л. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

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

 

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


