
Витяг з протоколу № 34 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

 

м. Чернігів                                                                                                  03 червня 2016 року 

 

Присутні: 8 членів Ради за списком 

 

Запрошені: голова КДКА Чернігівської області Максімова Ж.В. 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

[…] 

1. Інформація по факту втручання в діяльність Ради адвокатів Чернігівської області; 

2. Про стажування; 
3. Розгляд звернення адвоката Серкіна К.Ю. про внесення даних до ЄРАУ про 

помічника адвоката, якою є Стебліна А.А.; 
4. Розгляд звернення Горлач В.М. та Зубрицької І.І. щодо видачі дублікату свідоцтва; 
5. Розгляд звернення Волошиної О.Г. про заміну свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 
6. Різне. 
 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: прийняти інформацію до відома, запросити на наступне засідання Ради 

Прищеп М.І. та Тасуна В.К., заслухати їх пояснення та визначитись з остаточним 

рішенням. 

 

По другому 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 Островського В.І. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Островському В.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Риженка О.С. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Риженку О.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Захарова Е.М. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Захарову Е.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 



Вирішили: затвердити звіт Грозовської І.Ф. по результатам її стажування, висновок 

керівника стажування Стовпового С.Г. та видати Грозовській І.Ф свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Козирєва А.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Петренко Т.С. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Мацькової Н.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Чумака А.В. про проходження стажування 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування  Кривошей Є.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката  Заболотного О.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Халдай Д.І. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката  Дворніченка М.М. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Серкіна К.Ю., якою є 

Стебліна А.А. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: видати Горлачу В.М. дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: видати Зубрицькій І.І. дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: замінити Волошиній О.Г. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: задовольнити звернення Середи Д.А., зупинити виконання рішення Ради 

адвокатів Чернігівської області від 06 травня 2016 року, яким було задоволено звернення 

Середи А.Д., направити від Ради адвокатів Чернігівської області до Всеукраїнської 



благодійної організації «Благодійний фонд допомоги адвокатам» звернення про надання 

матеріальної допомоги адвокату Середі Д.А. 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

  

 

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /М.В.Овсяннік/ 

 

 


