
Витяг з протоколу № 27  

засідання Ради адвокатів Чернігівської області  

 

м. Чернігів                                                                                                   04 грудня 2015 року 

 

Присутні :  8 членів Ради за списком.  

[…] 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

Порядок денний засідання Ради: 

[…] 

1. Прийняття Присяги адвоката України та вручення свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 

2. Про стажування; 

3. Розгляд звернення Карася А. А. про видачу дублікату свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 

4. Розгляд звернення Чуйовської В. П. про заміну свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 

5. Інформація голови КДКА Чернігівської області Максімової Ж. В. про результати 

розгляду подання Ради адвокатів Чернігівської області від 31 липня 2015 року про 

притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності; 

6. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Коленченком О. О., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Бучковським І. 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 Ковальчуком О. О., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Тітком Д. О., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Тітком О. М., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 



 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити проміжні звіти  Коваленка В. І., Верещагіної А. О., Сердюка С. В.  

про проходження 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 Шерстюк Ж. В. по результатам її стажування, висновок 

керівника стажування Максімової Ж. В. та видати Шерстюк Ж. В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

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

керівника стажування Селюха А. В. та видати Буніну А. Ю. свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальні плани проходження стажування  Захарова Є. М., 

Островського В. І., Риженка О. С.  та видати їм направлення на стажування до адвоката  

Торбєєва М. О. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: видати Карасю А. А. дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

По четвертому питанню порядку денного.  

 

[…] 

Вирішили: замінити Чуйовській В. П. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: інформацію голови КДКА Чернігівської області Максімової Ж. В. та голови 

дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області Хоменка С. М. прийняти до відома. 

 

 По шостому питанню порядку денного. 

 



[…] 

Вирішили: призначити Овсянніка М. В. і Торбєєва М. О. відповідальними за проведення 

заходу, присвяченого Міжнародному дню захисту прав людини, який щорічно відзначається 

у світі 10 грудня. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ про помічника адвоката Сергієнка А. М., яким є 

Сергієнко Л. Ю.  

 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд питання щодо визначення дати, часу та місця проведення 

зборів та конференції адвокатів Чернігівської області до наступного засідання Ради, 

попередньо погодивши питання про оренду приміщення для проведення цих заходів. 

 

 

 

В. о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області     В. К. Тасун  

 

 

Секретар    Г. О. Якуба  

 

 

 

 

 

 

 

 


