
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


П Р О Т О К О Л 
конференції адвокатів Чернігівської області 

 
м. Чернігів        28 січня 2017 року 
 
Присутні: 87 делегатів із 133 обраних. 
 
 Конференцію відкрила вітальним словом голова Ради адвокатів 
Чернігівської області Якуба Г.О. 
 Керівник реєстраційної комісії Шолох О.В. доповіла, що відповідно до 

переданої реєстраційної відомості кількість делегатів, що з’явилися на 

конференцію становить 87 осіб. Оскільки прибуло більше половини всіх 

делегатів, конференція вважається повноважною. 
 Конференція адвокатів Чернігівської області оголошується відкритою. 
 
 Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка 

запропонувала делегатам обрати зі свого складу лічильну комісію. 
 Слухали: Овсянніка М.В., який  запропонував обрати лічильну комісію 

в складі  Кінебаса О.М., Росомахи М.О., Данича О.С. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 
 Вирішили: обрати лічильну комісію в складі Кінебаса О.М., 

Росомахи М.О., Данича О.С. 
  
 Голова Ради адвокатів Чернігівської області запропонувала лічильній 

комісії обрати зі свого складу голову та секретаря. 
 Головою лічильної комісії обрано Кінебаса О.М., секретарем - 
Росомаху М.О. 
 
 Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка 

запропонувала делегатам обрати зі свого складу мандатну комісію. 
 Слухали: Кінебаса О.М.,  який  запропонував обрати мандатну комісію 

в складі Литовченка Д.М., Петрикея  І.А., Заболотного О.М. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 
 Вирішили: обрати мандатну комісію в складі Литовченка Д.М., 

Петрикея І.А., Заболотного О.М. 
 
 Голова Ради адвокатів Чернігівської області Якуба Г.О. запропонувала 

мандатній комісії обрати зі свого складу голову та секретаря. 
 Головою мандатної комісії обрано Литовченка Д.М., секретарем - 
Петрикея І.А. 
 



 Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка 

запропонувала делегатам обрати зі свого складу головуючого Конференції та 

секретаря. 
 
 Слухали: Данича О.С., який запропонував обрати головуючою 

Конференції Якубу Г.О., секретарем -  Могілевець О.С. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 
 Вирішили: обрати головуючою Конференції адвокатів 

Чернігівської області Якубу Г.О., секретарем - Могілевець О.С. 
 
 Слухали: голову мандатної комісії Литовченка Д.М., який повідомив, 

що за результатами перевірки визнано повноважними 87 делегатів 

Конференції адвокатів Чернігівської області. 
 Головуюча запропонувала затвердити доповідь голови мандатної 

комісії щодо результатів перевірки повноважень делегатів Конференції 
адвокатів Чернігівської області. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 
 Вирішили: затвердити доповідь голови мандатної комісії щодо 

результатів перевірки повноважень делегатів Конференції адвокатів 

Чернігівської області. 
 
 Члени мандатної комісії замінюють тимчасові посвідчення на мандати 

делегатів Конференції адвокатів Чернігівської області. 
  
 Слухали: головуючу Конференції адвокатів Чернігівської області 

Якубу Г.О., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний 

Конференції адвокатів Чернігівської області: 
 

1. Розгляд та затвердження звіту голови Ради адвокатів Чернігівської 

області; 
2. Розгляд та затвердження звіту голови Кваліфікаційно - дисциплінарної 

комісії адвокатури Чернігівської області; 
3. Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії адвокатів 

Чернігівської області; 
4. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів Чернігівської 

області у складі Ради адвокатів України; 
5. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів Чернігівської 

області у складі Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної комісії 

адвокатури; 
6. Затвердження штатного розпису та кошторису Ради адвокатів 

Чернігівської області; 



7. Затвердження штатного розпису та кошторису Кваліфікаційно -
 дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області; 
8. Дообрання членів Ради адвокатів Чернігівської області; 
9. Дообрання членів Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області; 

  10. Різне. 
 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 
 Вирішили: затвердити наступний порядок денний конференції 

адвокатів Чернігівської області: 
 

1. Розгляд та затвердження звіту голови Ради адвокатів Чернігівської 

області; 
2. Розгляд та затвердження звіту голови Кваліфікаційно -
 дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області; 
3. Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії адвокатів 

Чернігівської області; 
4. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів 

Чернігівської області у складі Ради адвокатів України; 
5. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів 

Чернігівської області у складі Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної 

комісії адвокатури; 
6. Затвердження штатного розпису та кошторису Ради адвокатів 

Чернігівської області; 
7. Затвердження штатного розпису та кошторису Кваліфікаційно -
 дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області; 
8. Дообрання членів Ради адвокатів Чернігівської області; 
9. Дообрання членів Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області; 

  10. Різне. 
 
 
 По першому питанню порядку денного. 
 
 Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка 

прозвітувала про роботу Ради адвокатів Чернігівської області в 2016 році. 
 Головуюча запропонувала затвердити звіт голови Ради адвокатів 

Чернігівської області. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - 86, «проти» - 1. 
 Вирішили: затвердити звіт голови Ради адвокатів Чернігівської 

області Якуби Г.О. 
 
 



 По другому питанню порядку денного. 
 Слухали: голову Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області Максімову Ж.В. яка прозвітувала про роботу 

Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області в 

2016 році. 
 Головуюча запропонувала затвердити звіт голови Кваліфікаційно -
 дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області про роботу 

Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області. 
 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 
 Вирішили: затвердити звіт голови Кваліфікаційно -дисциплінарної 

комісії адвокатури Чернігівської області про роботу Кваліфікаційно -
 дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області Максімової 

Ж.В. 
 
 По третьому питанню порядку денного. 
 
 Слухали: делегата конференції Овсянніка М.В., який оголосив 

висновок за результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів 

Чернігівської області Ради адвокатів Чернігівської області за період з 

01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. 
 Головуюча запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії 

адвокатів Чернігівської області за результатами перевірки ревізійною 

комісією адвокатів Чернігівської області Ради адвокатів Чернігівської області 

за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 
 Вирішили: затвердити висновок Ревізійної комісії адвокатів 

Чернігівської області за результатами перевірки ревізійною комісією 

адвокатів Чернігівської області Ради адвокатів Чернігівської області за 

період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. 
 
 Слухали: доповідь голови Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії 
адвокатури Чернігівської області Максімової  Ж.В. про результати перевірки 

Вищою ревізійною комісією адвокатури України Кваліфікаційно -
дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області, затверджені 

висновком від 05.12.2016 року. 
 Головуюча запропонувала прийняти до відома інформацію голови 
Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області 

Максімової Ж.В. про результати перевірки Вищою ревізійною комісією 

адвокатури України Кваліфікаційно -дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області, затверджені висновком від 05.12.2016 року. 
 



 
 Голосували: «за» - одноголосно. 
 Вирішили: прийняти до відома інформацію голови 
Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської 

області Максімової Ж.В. про результати перевірки Вищою ревізійною 

комісією адвокатури України Кваліфікаційно -дисциплінарної комісії 
адвокатури Чернігівської області, затверджені висновком від 05.12.2016 

року. 
 
 По четвертому питанню порядку денного. 
 

 Головуюча конференції адвокатів Чернігівської області Якуба Г.О. 

доповідає про неприбуття на Конференцію представника адвокатів 

Чернігівської області у складі Ради адвокатів України Гринь Л.В., в зв’язку з 

перебуванням на стаціонарному лікуванні та пропонує зняти з розгляду  
питання порядку денного про затвердження висновку представника адвокатів 

Чернігівської області у складі Ради адвокатів України. 
 
Голосували: «за» - одноголосно. 
Вирішили: зняти з розгляду питання порядку денного Конференції 

про затвердження висновку представника адвокатів Чернігівської 

області у складі Ради адвокатів України. 
 

  
 По п’ятому питанню порядку денного. 
 

 Слухали: представника адвокатів Чернігівської області у складі Вищої 

кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., яка 

оголосила висновок про діяльність у складі Вищої кваліфікаційно - 
дисциплінарної комісії адвокатури. 

 Головуюча запропонувала затвердити висновок представника адвокатів 

Чернігівської області у складі Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної комісії 

адвокатури. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 

 Вирішили: затвердити висновок представника адвокатів 

Чернігівської області у складі Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної 

комісії адвокатури Дроботущенко Т.О. 
 

 По шостому питанню порядку денного. 
 

Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка 

оголосила проекти кошторису в межах фактичних надходжень та штатного 



розпису, необхідних для належного функціонування Ради адвокатів 

Чернігівської області на 2017 рік. 
Головуюча запропонувала затвердити кошторис в межах фактичних 

надходжень та штатний розпис Ради адвокатів Чернігівської області на 2017 

рік. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» - одноголосно. 

 Вирішили: затвердити штатний розпис та кошторис в межах 

фактичних надходжень Ради адвокатів Чернігівської області. 
 
 
 По сьомому питанню порядку денного. 
 

Слухали: голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області Максімову Ж.В., яка оголосила кошторис та штатний 

розпис КДКА Чернігівської області на 2017 рік. 
 
Головуюча запропонувала затвердити кошторис та штатний розпис 

КДКА Чернігівської області на 2017 рік. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: затвердити кошторис та штатний розпис КДКА 

Чернігівської області на 2017 рік. 
 
По восьмому питанню порядку денного. 
 
Слухали: головуючу Конференції адвокатів Чернігівської області 

Якубу Г.О., яка доповіла про надходження до Ради адвокатів Чернігівської 

області заяви Тасуна В.К. від 26.02.2016 року про дострокове складання ним 

повноважень члена Ради адвокатів Чернігівської області на підставі п. 6.2 

Регламенту ради адвокатів регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України від 25 жовтня 2014 року № 178.   
Головуюча запропонувала відкликати з посади члена Ради адвокатів 

Чернігівської області Тасуна В.К. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: відкликати з посади члена Ради адвокатів 

Чернігівської області Тасуна В.К. 
 
Слухали: головуючу Конференції адвокатів Чернігівської області 

Якубу Г.О., яка повідомила про необхідність до обрання члена Ради 

адвокатів Чернігівської області. 



Слухали: делегата конференції Овсянніка М.В., який запропонував 

дообрати до складу Ради адвокатів Чернігівської області Данича О.С. 
Слухали: делегата конференції Ювченка В.А., який запропонував 

обрати його до складу  Ради адвокатів Чернігівської області. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 

Головуюча запропонувала проголосувати за обрання на посаду члена 

Ради адвокатів Чернігівської області Данича О.С. 
 

 Голосували: «за» – 80, «проти» - 0, «утрималися» - 5. 
 
 Головуюча запропонувала проголосувати за обрання на посаду члена 

Ради адвокатів Чернігівської області Ювченка В.А. 
 
 Голосували: «за» –7, «проти» - 2, «утрималися» - 76. 
 

Вирішили: обрати членом Ради адвокатів Чернігівської області  

Данича О.С. 
 

По дев’ятому питанню порядку денного. 
 

 Слухали: головуючу Конференції адвокатів Чернігівської області 

Якубу Г.О., яка доповіла про наявність заяви Павленка С.В. про відкликання 

його з посади члена Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області. 
Головуюча запропонувала відкликати Павленка С.В. з посади члена 

Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: відкликати Павленка С.В. з посади члена Ревізійної 

комісії адвокатів Чернігівської області. 
 
Слухали: головуючу Конференції адвокатів Чернігівської області 

Якубу Г.О.,  яка запропонувала дообрати до складу Ревізійної комісії 

адвокатів Чернігівської області Ювченка В.А. 
 Інших пропозицій не надходило. 
 
 Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: обрати на посаду члена Ревізійної комісії адвокатів 

Чернігівської області Ювченка В.А. 
 
По десятому питанню порядку денного. 
 
Слухали: головуючу Конференції адвокатів Чернігівської області 

Якубу Г.О., яка доповіла про необхідність формування особових справ  
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