
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №18 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

 

13.05.2015 року                                                                                            м. Чернігів 

 

Присутні : 9 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 обмеження доступу до інформації, яка перебуває у володінні Ради адвокатів 

Чернігівської області; 

4. Розгляд звернення Карася А. А. про видачу йому дублікату свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю; 

5. Розгляд звернення Рябініна Д. Д. про внесення відомостей до ЄРАУ про помічника 

адвоката та видачу посвідчення помічника адвоката; 

6. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Якубовською П. А., вручити їй 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів і керівників стажування та 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 після прийняття Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Куліша Ю. А. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Куліша В. Г. та видати Кулішу Ю. А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: продовжити строк стажування Федоренку М. В. на один місяць, починаючи з 

дня засідання Ради, тобто з 13 травня 2015 року.  

 

[…] 

Вирішили: продовжити строк стажування Шевченко К. Ю. на один місяць, починаючи з 

дня засідання Ради, тобто з 13 травня 2015 року.  



 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Красненка Ю. В. до реєстру адвокатів - 

керівників стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шерстюк Ж. В. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити проміжний звіт Мокрецької М. О.  про проходження стажування. 

 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: обмежити доступ до інформації фінансового та майнового характеру, яка 

перебуває у володінні Ради адвокатів Чернігівської області, крім тієї, яка передбачена 

Порядком оприлюднення фінансової звітності органів адвокатського самоврядування, 

затвердженим рішенням Ради адвокатів України № 253 від 17 грудня 2013 року. 

   

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Питання з розгляду знято. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ про помічника адвоката Рябініна Д. Д., яким є 

Переверзєв О. О., та видати йому посвідчення помічника адвоката. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: на час відпустки виконуючого обов’язки голови Ради адвокатів Чернігівської 

області Тасуна В. К. в період з 06 липня по 29 липня 2015 року виконання обов`язків 

голови Ради адвокатів Чернігівської області покласти на Стовпового С. Г. 

  

 

   

В. о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області     В. К. Тасун  

 

 

Секретар    Г. О. Якуба  

 

 


