
Витяг з протоколу № 26  

засідання Ради адвокатів Чернігівської області  

 

м. Чернігів                                                                                             07 листопада 2015 року 

 

Присутні :  10 членів Ради за списком.  

[…] 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

Порядок денний засідання Ради: 

[…] 

1. Про стажування; 

2. Про збори та конференцію адвокатів Чернігівської області; 

3. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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 Тітка О. М. по результатам його стажування, висновок керівника 

стажування Овсянніка М. В. та видати Тітку О. М. свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Тітка Д. О. по результатам його стажування, висновок керівника 

стажування Овсянніка М. В. та видати Тітку Д. О. свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

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

керівника стажування Овсянніка М. В.  та видати Ковальчуку О. О. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

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

керівника стажування Заболотного О. М. та видати Коленченку О. О.  свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Бучковського І. В.  по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Заболотного О. М. та видати Бучковському І. В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

 



[…] 

Вирішили: рішення Ради адвокатів Чернігівської області від 08 липня 2015 року в частині 

сплати внеску за проходження стажування змінити,  виклавши його в наступній редакції: 

«Встановити, що внесок на організаційно - технічне забезпечення проходження  стажування 

сплачується на банківський рахунок Ради адвокатів Чернігівської області у розмірі десяти 

мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, 

передбаченого чинним законодавством на день сплати внеску. 

     Рішення Ради адвокатів Чернігівської області про затвердження індивідуальних планів 

проходження стажування та видачу направлень для проходження стажування набирають 

чинності наступного дня після надходження до Ради документа на підтвердження сплати 

внеску. 

     У разі прийняття Радою рішення про продовження стажування внесок сплачується за 

кожен місяць стажування в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що встановлена 

законом на день прийняття такого рішення. 

     Кошти на організаційно - технічне забезпечення проходження стажування можуть 

вноситись на поточний рахунок Ради адвокатів Чернігівської області як безпосередньо 

особою, відносно якої прийнято рішення про направлення на стажування, так і фізичними чи 

юридичними особами, які виявили бажання забезпечити проходження стажування цією 

особою, але з обов’язковим зазначенням цільового призначення платежу та прізвища, ім’я і 

по батькові особи, в інтересах якої здійснюється платіж». 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: провести у регіонах Чернігівської області збори адвокатів по висуванню та 

обранню делегатів конференції адвокатів Чернігівської області 02 грудня 2015 року о 17 

годині за адресами: 

 

Бахмацький р-н   м. Бахмач, вул. Жовтнева, 42 

Бобровицький р-н   м. Бобровиця, вул. Незалежності, 45 

Борзнянський р-н   м. Борзна, вул. Г. Барвінок, 7  

Варвинський р-н   смт. Варва, вул. Онопрійко, 9  

Ічнянський р-н   м. Ічня, вул. Леніна, 42/27 

Козелецький р-н   смт. Козелець, вул. Комсомольська, 86-б 

Корюківський р-н   м. Корюківка, вул. Шевченка, 83  

Куликівський р-н    смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, 27 

Менський р-н   м. Мена, вул. Жовтнева, 24/4 

Ніжинський р-н   м. Ніжин, вул. Подвойського, 9  

Новгород-Сіверський р-н  м. Новгород-Сіверський, вул. Боженка, 25/1 

Носівський р-н    м. Носівка, вул. Центральна, 13 

Прилуцький р-н   м. Прилуки, вул. Незалежності, 75  

Ріпкинський р-н   смт. Ріпки, вул. Короленка, 28 

Семенівський р-н   м. Семенівка, вул. Першотравнева, 2 

Сосницький р-н   смт. Сосниця, вул. Виноградського, 12-а 

Чернігівський р-н   м. Чернігів, вул. Шевченка, 105-а 

Щорський р-н   м. Щорс, вул. Короленка, 18 

м. Чернігів    м. Чернігів, вул. Шевченка, 105-а 

 



[…] 

Вирішили: скликати конференцію адвокатів Чернігівської області та провести її 12 грудня 

2015 року о 10 годині у приміщенні готелю «Профспілковий» (м. Чернігів,         вул. 

Шевченка, 105-а) з порядком денним, який затверджено рішенням Ради адвокатів 

Чернігівської області від 22 вересня 2015 року. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: в задоволенні звернення адвоката Соколенка В. К. відмовити. 

 

[…] 

Вирішили: доручити Пономаренку А. С. як потерпілому вивчити мотивацію, яка викладена 

у постанові про закриття кримінального провадження відносно Авраменка Г. М., та 

звернутися до слідчого судді зі скаргою на цю постанову. 

 

 

 

 

   

В. о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                                                                    В. К. Тасун 

 

 

 


