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ПРОТОКОЛ 

звітно – виборної конференції адвокатів Чернігівської області 

 

29 грудня 2018 року                               м. Чернігів 

 

 

 

приміщення Деснянської районної 

у місті Чернігові ради 

за адресою: м. Чернігів, проспект 

Перемоги, 141 

 

початок об 11-00 

 

Голова Ради адвокатів Чернігівської області Якуба Галина Олександрівна 

звертається з вітальним словом до учасників звітно-виборної конференції 

адвокатів Чернігівської області (надалі – Конференція). Повідомляє про рішення 

Ради адвокатів Чернігівської області від 30 листопада 2018 року про скликання 

звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської області у зв’язку із 

необхідністю розгляду та затвердження звіту ради адвокатів регіону, звіту 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, висновку ревізійної 

комісії адвокатів регіону, висновку представника адвокатів регіону у складі Ради 

адвокатів України, висновку представника адвокатів регіону у складі Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердження штатного 

розпису та кошторису Ради адвокатів та КДКА регіону, обрання членів ради 

адвокатів регіону, повноваження яких закінчуються в 2019 році та рішення Ради 

адвокатів України № 201 від 13 грудня 2018 року про скликання конференцій 

адвокатів регіонів з метою обрання делегатів на З’їзд адвокатів України 2019 року, 

призначений на 15-16 лютого 2019 року, а також про рішення Ради адвокатів 

Чернігівської області від 13 грудня 2018 року, яким затверджено порядок денний 

звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської області. Організаційно - 

технічне  забезпечення проведення Конференції покладено на раду адвокатів 

регіону. 

Голова Ради адвокатів Чернігівської області повідомила також про 

організаційно - технічні заходи, проведені Радою адвокатів Чернігівської області 

по забезпеченню проведення Конференції. 

Голова Ради адвокатів Чернігівської області, як керівник групи реєстрації, 

оголосила відомості щодо кількості обраних делегатів і тих, що зареєструвалися 

за результатами реєстрації делегатів Конференції згідно відомостей в 

реєстраційному списку та повідомила, що на Звітно – виборній конференції 

адвокатів Чернігівської області присутні 47 ( сорок сім ) адвокатів - делегатів з 74 

(семидесяти чотирьох) обраних делегатів на загальних зборах адвокатів, що 
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проводилися у районах області та містах обласного підпорядкування, що свідчить 

про наявність кворуму відповідно до статті 47 закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 
 

Голова Ради адвокатів Чернігівської області Якуба Г.О. оголосила 

Конференцію відкритою. Запропонувала обрати головуючого на конференції та 

секретаря, а також повідомила, що підрахунок голосів до обрання лічильної 

комісії будуть проводити присутні члени Ради адвокатів Чернігівської області, на 

яких відповідно до Регламенту звітно-виборної конференції адвокатів 

Чернігівської області покладено організаційно-технічне забезпечення проведення 

Конференції. Голова Ради адвокатів Чернігівської  області повідомила також, що 

відповідно до п. 23 Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної 

конференції адвокатів Чернігівської області, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України № 204 від 13 грудня 2018 року голосування на Конференції 

відбувається відкрито, або таємно (за рішенням Конференції). 

Запропоновано голосування проводити відкрито. 

За дану пропозиція голосували: 

«ЗА»                     47  голоси. 

«ПРОТИ»             0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0 голосів. 
 

Вирішили: 

Голосування проводити відкрито. 

 

Головою Ради адвокатів Чернігівської області внесено пропозицію обрати 

головуючим на Конференції -  Торбєєва Миколу Олександровича. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Самовідводів не надійшло. 
 

За кандидатуру – Торбєєва Миколи Олександровича проголосували: 

«ЗА»                      47  голосів. 

«ПРОТИ»              0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0  голосів. 

 

Вирішили: 

Обрати головуючим на Конференції -  Торбєєва Миколу Олександровича. 
 

Головою Ради адвокатів Чернігівської області внесено пропозицію обрати 

секретарем Конференції – Могілевець Оксану Сергіївну. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Самовідводів не надійшло. 

 

За кандидатуру – Могілевець Оксани Сергіївни проголосували: 
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«ЗА»                      47   голосів. 

«ПРОТИ»              0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0  голосів. 
 

Вирішили: 

Обрати секретарем Конференції – Могілевець Оксану Сергіївну. 

 

Для організації  проведення процедури голосування Головуючим 

пропонується  обрати лічильну комісію.  

Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) делегатів: 

Овсянніка Максима Володимировича, Данича Олександра Сергійовича, 

Заболотного Олега Миколайовича. 

Інших пропозицій не надходило. 

Самовідводів не надійшло 

 

За дану пропозиція голосували: 

«ЗА»                      47  голосів. 

«ПРОТИ»              0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0 голосів. 

 

  Вирішили: 

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) делегатів: Овсянніка Максима 

Володимировича, Данича Олександра Сергійовича, Заболотного Олега 

Миколайовича. 

 

Оголошується перерва для проведення засідання лічильної комісії по 

обранню Голови лічильної комісії та секретаря. 

Після перерви оголошується протокол лічильної комісії Конференції про 

обрання Головою лічильної комісії – Заболотного Олега Миколайовича, 

секретарем - Данича Олександра Сергійовича. 

Ставиться на голосування питання про затвердження протоколу №1 

засідання лічильної комісії Конференції. 

За дану пропозиція голосували: 

«ЗА»                      47  голосів. 

«ПРОТИ»              0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0  голосів. 

 

Вирішили: 

Затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії Конференції про 

обрання : 

Головою лічильної комісії - Заболотного Олега Миколайовича, 

Секретарем лічильної комісії - Данича Олександра Сергійовича. 
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Для перевірки повноважень делегатів Конференції Головуючий пропонує 

сформувати мандатну комісію. 

Запропоновано сформувати мандатну комісію у складі 3 (трьох) делегатів: 

Литовченка Дмитра Миколайовича, Кінебаса Олексія Михайловича, Логвіна 

Сергія Анатолійовича. 

Інших пропозицій не надходило. 

Самовідводів не надійшло 

 

За дану пропозиція голосували: 

«ЗА»                      47 голосів. 

«ПРОТИ»              0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0 голосів. 

 

Вирішили: 

Обрати мандатну комісію у складі 3 (трьох) делегатів: Литовченка Дмитра 

Миколайовича, Кінебаса Олексія Михайловича, Логвіна Сергія 

Анатолійовича. 

 

Оголошується перерва для засідання мандатної комісії по обранню Голови 

та секретаря мандатної комісії. 

Після перерви оголошується протокол №1 засідання мандатної комісії про 

обрання  

Головою мандатної комісії - Литовченка Дмитра Миколайовича; 

Секретарем мандатної комісії - Логвіна Сергія Анатолійовича. 

 

Пропонується затвердити протокол № 1 засідання мандатної комісії про 

обрання Головою мандатної комісії - Литовченка Дмитра Миколайовича та 

секретарем - Логвіна Сергія Анатолійовича. 
 

За дану пропозиція голосували: 

«ЗА»                      47 голоси. 

«ПРОТИ»              0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0  голосів. 

 

Вирішили: 

Затвердити протокол №1 засідання мандатної комісії про обрання Головою 

мандатної комісії - Литовченка Дмитра Миколайовича та секретарем Логвіна 

Сергія Анатолійовича. 
 

Оголошується перерва для перевірки мандатною комісією повноважень 

зареєстрованих делегатів та прийняття рішення про заміну тимчасових посвідчень 

на мандат делегата Конференції. 
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Після перерви Голова мандатної комісії доповів про кількість обраних 

делегатів – 74 (сімдесят чотири); кількість зареєстрованих делегатів  - 47 (сорок 

сім); кількість делегатів, повноваження яких підтверджено - 47 (сорок сім).  

Пропонується затвердити доповідь  голови мандатної комісії. 

 

За дану пропозиція голосували: 

«ЗА»                      47 голосів. 

«ПРОТИ»              0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0 голосів. 
 

Вирішили: 

Затвердити доповідь голови мандатної комісії, згідно якої підтверджено 

повноваження 47 (сорок сім) делегатів та прийнято рішення про заміну 

тимчасових посвідчень на мандат делегата Конференції. 

 

Оголошується перерва для заміни тимчасових посвідчення на мандат 

делегата Конференції. 

Після перерви Головою мандатної комісії підтверджено факт проведення 

заміни тимчасових посвідчень на мандат делегата Конференції у кількості 47 

(сорок сім) мандатів.  
 

Головуючим Конференції оголошується порядок денний, затверджений 

рішенням Ради адвокатів Чернігівської області від 13 грудня 2018 року: 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Обрання делегатів на З’їзд адвокатів України 2019 року, призначений на 

15-16 лютого 2019 року. 

2. Розгляд та затвердження звіту голови Ради адвокатів Чернігівської 

області. 

3.  Розгляд та затвердження звіту голови КДКА Чернігівської області. 

4. Розгляд та затвердження висновків голови Ревізійної комісії Чернігівської 

області. 

5.   Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів Чернігівської 

області в складі Ради адвокатів України. 

6. Розгляд та затвердження висновку представника Чернігівської області в 

складі ВКДКА. 

7. Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Чернігівської 

області на 2019 рік. 

8. Затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Чернігівської області 

на 2019 рік. 

9. Обрання членів Ради адвокатів Чернігівської області, строк повноважень 

яких закінчується у 2019 році. 
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10.  Різне. 
 

За порядок денний голосували: 

«ЗА»                      47  голосів. 

«ПРОТИ»              0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0  голосів. 

 

Вирішили: 
 

Затвердити порядок денний Конференції:  

 1. Обрання делегатів на З’їзд адвокатів України 2019 року, призначений на 

15-16 лютого 2019 року. 

2. Розгляд та затвердження звіту голови Ради адвокатів Чернігівської 

області. 

3.  Розгляд та затвердження звіту голови КДКА Чернігівської області. 

4. Розгляд та затвердження висновків голови Ревізійної комісії Чернігівської 

області. 

5.   Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів Чернігівської 

області в складі Ради адвокатів України. 

6. Розгляд та затвердження висновку представника Чернігівської області в 

складі ВКДКА. 

7. Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Чернігівської 

області на 2019 рік. 

8. Затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Чернігівської області 

на 2019 рік. 

9. Обрання членів Ради адвокатів Чернігівської області, строк повноважень 

яких закінчується у 2019 році. 

10.  Різне. 

 
Голова лічильної комісії роз’яснює порядок голосування з питань порядку 

денного конференції. 
  

1. По першому питанню порядку денного: Обрання делегатів на З’їзд 

адвокатів України 2019 року, призначений на 15-16 лютого 2019 року. 
 

Головуючий Конференції повідомив, що рішенням Ради адвокатів України № 

198 від 13 грудня 2018 року скликано З’їзд адвокатів України 2019 року. 

Відповідно до Порядку підготовки та проведення З’їзду адвокатів України 2019 

року делегати на З’їзд, у тому числі три резервні делегати, обираються на 

конференціях адвокатів регіону за встановленою квотою 1 ( один ) делегат від 250 

( двохсот п’ятидесяти ) адвокатів, адреси робочих місць яких знаходяться у 

відповідному регіоні за відомостями станом на 13 грудня 2018 року включно, 

внесеними до Єдиного реєстру адвокатів України, але не менше п’яти делегатів 
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від кожного регіону України. Резервні делегати реєструються та беруть участь у 

роботі З’їзду виключно за умови не прибуття основних делегатів. Зазначив, що від 

Чернігівської області необхідно обрати п’ять основних делегатів та три резервні 

делегати.  

Делегат конференції Данич О.С. запропонував обрати делегатами від 

адвокатів Чернігівської області на З’їзд адвокатів України 2019 року Якубу Г.О., 

Торбєєва М.О., Овсянніка М.В., Кінебаса О.М., Заболотного О.М. 

 

За дану пропозиція голосували: 

«ЗА»                      47 голосів. 

«ПРОТИ»              0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0 голосів. 

 

Вирішили: 
 

 Обрати делегатами на З'їзд адвокатів України 2019 року, призначений на 15-

16 лютого 2019 року : 

1. Якубу Галину Олександрівну, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 339 від 18.10.2007 року, адреса робочого 

місця: м. Чернігів, пр-т. Перемоги, буд.139, оф.901, тел.: 093-062-78-75; 

2.  Торбєєва Миколу Олександровича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 395 від 12.09.2008 року, адреса робочого 

місця: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд.5, кв.8, тел.: 097-108-88-

08; 

3. Овсянніка Максима Володимировича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 260 від 06.08.2004 року, адреса робочого 

місця: м. Чернігів, пр-т. Перемоги, буд.139, оф.705, тел.: 063-631-99-70; 

4. Кінебаса Олексія Михайловича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 613 від 10.02.2012 року, адреса робочого 

місця: м. Чернігів, вул. Щорса, буд.23/104, тел.: 097-743-18-69; 

5. Заболотного Олега Миколайовича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 331 від 18.10.2007 року, адреса робочого 

місця: м. Чернігів, вул. Червоногвардійська, буд.17а, кв.31, тел.: 096-925-

18-09. 

 

Делегат конференції Данич О.С. запропонував обрати резервними делегатами 

від адвокатів Чернігівської області на З’їзд адвокатів України 2019 року Логвіна 

С.А., Карася А.А. та Данича О.С. 

За дану пропозиція голосували: 

«ЗА»                      47 голосів. 

«ПРОТИ»              0  голосів. 

«УТРИМАВСЯ»   0 голосів. 
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Вирішили: 

 Обрати резервними делегатами на З’їзд адвокатів України 2019 року, 

призначений на 15-16 лютого 2019 року : 

1. Логвіна Сергія Анатолійовича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 209 від 06.07.2001 року, адреса робочого 

місця: м. Чернігів, пр-т. Перемоги, буд.95, каб.310, тел.: 050-465-07-84; 

2. Карася Андрія Андрійовича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 379 від 11.08.2017 року, адреса робочого 

місця: м. Чернігів, пр-т. Перемоги, буд.95, каб.310, тел.: 095-476-02-12; 

3. Данича Олександра Сергійовича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 481 від 05.02.2010 року, адреса робочого 

місця: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд.29, оф. 15, тел.: 063-705-00-81. 
 

2. По другому питанню порядку денного: Розгляд та затвердження звіту 

Голови Ради адвокатів Чернігівської області. 
 

Зі звітом про діяльність Ради адвокатів Чернігівської області за період 2018 

року виступила Голова Ради адвокатів Чернігівської області Якуба Галина 

Олександрівна  (звіт додається). 

Надійшла пропозиція затвердити звіт про діяльність Ради адвокатів 

Чернігівської області за період 2018 року. 

Голосували:   

«ЗА»                     47 голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»  0 голосів. 

 

Вирішили: 

Затвердити звіт про діяльність Ради адвокатів Чернігівської області за 

період 2018 року. 

 

3. По третьому питанню порядку денного: Розгляд та затвердження 

звіту голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області. 
 

Зі звітом про діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області за період 2018 року виступив голова КДКА Заболотний Олег 

Миколайович (звіт додається). 

Ставиться на голосування питання про затвердження звіту про діяльність 

КДКА Чернігівської області за період 2018 року. 

За дану пропозицію голосували: 

«ЗА»                     47  голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 



 

 Головуючий__________________________                         Секретар_____________________________Протокол Звітно – виборної конференції 
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«УТРИМАВСЯ»  0  голосів. 
 

Вирішили: 

Затвердити звіт про діяльність КДКА Чернігівської області за період 2018 

року. 
   

4. По четвертому питанню порядку денного: Розгляд та затвердження 

висновків Голови Ревізійної комісії Чернігівської області. 

З висновками Ревізійної комісії адвокатів регіону про фінансово-

господарську діяльність Ради адвокатів Чернігівської області, про фінансово-

господарську діяльність КДКА Чернігівської області за період 2018 року виступив 

Голова Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області Кашуба Микола 

Олексійович. 

Пропонується затвердити висновки Ревізійної комісії адвокатів 

Чернігівської області про фінансово-господарську діяльність Ради адвокатів 

Чернігівської області, про фінансово-господарську діяльність КДКА Чернігівської 

області за період 2018 року. 

Голосували:   

«ЗА»                     47 голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»  0 голосів. 
 

Вирішили: 

 Затвердити висновки Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області про 

фінансово-господарську діяльність Ради адвокатів Чернігівської області та про 

фінансово-господарську діяльність КДКА Чернігівської області за період 2018 

року (висновки додані). 

 

5. По п’ятому питанню порядку денного: Розгляд та затвердження 

висновку представника адвокатів Чернігівської області в складі Ради 

адвокатів України. 

Виступила Голова Ради адвокатів Чернігівської області Якуба Галина 

Олександрівна, яка пояснила причини відсутності представника адвокатів 

Чернігівської області в складі Ради адвокатів України Гринь Л.В. за станом 

здоров’я та оголосила письмовий звіт представника. 

Пропонується затвердити звіт представника адвокатів регіону у складі Ради 

адвокатів України за період 2018 року. 

Голосували:   

«ЗА»                     47 голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»  0 голосів. 
 
 



 

 Головуючий__________________________                         Секретар_____________________________Протокол Звітно – виборної конференції 

адвокатів Чернігівської області від  29 грудня 2018 року 

 

Вирішили: 

Затвердити звіт представника адвокатів Чернігівської області у складі Ради 

адвокатів України за період 2018 року. 

 

6. По шостому питанню порядку денного: Розгляд та затвердження 

висновку представника Чернігівської області у складі Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 

Зі звітом виступила представник адвокатів Чернігівської області в складі 

ВКДКА Дроботущенко Тетяна Олександрівна.  

Ставиться на голосування  питання про затвердження звіту представника 

адвокатів Чернігівської області в складі ВКДКА за період 2018 року. 

За дану пропозицію голосували: 

«ЗА»                     47 голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»  0 голосів. 
 

Вирішили: 

 Затвердити звіт представника адвокатів Чернігівської області в складі 

ВКДКА за період 2018 року. 

 

 7. По сьомому питанню порядку денного: Затвердження кошторису, 

штатного розпису Ради адвокатів Чернігівської області  на 2019 рік. 

Голова Ради адвокатів Чернігівської області Якуба Г.О. оголосила проект 

штатного розпису та кошторису Ради адвокатів Чернігівської області (проекти 

штатного розпису та кошторису Ради адвокатів Чернігівської області на 2019 рік 

додаються).  

Доповнень та змін до даного проекту не надійшло. 

Ставиться на голосування питання про затвердження штатного розпису та 

кошторису Ради адвокатів Чернігівської області на 2019 рік. 

 

Голосували:   

«ЗА»                     47 голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»  0 голосів. 
 

Вирішили: 

Затвердити штатний розпис та кошторис Ради адвокатів Чернігівської 

області на 2019 рік. 

 

8. По восьмому питанню порядку денного: Затвердження кошторису, 

штатного розпису Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області  на 2019 рік. 
 



 

 Головуючий__________________________                         Секретар_____________________________Протокол Звітно – виборної конференції 

адвокатів Чернігівської області від  29 грудня 2018 року 

 

Голова КДКА Чернігівської області оголосив проект штатного розпису та 

кошторису КДКА Чернігівської області (проекти штатного розпису та кошторису 

КДКА Чернігівської області на 2019 рік додані).  

Доповнень та змін до даного проекту не надійшло. 

Ставиться на голосування питання про затвердження штатного розпису та 

кошторису КДКА Чернігівської області на 2019 рік. 
 

Голосували:   

«ЗА»                     47 голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»  0 голосів. 
 

Вирішили: 

Затвердити штатний розпис та кошторис КДКА Чернігівської області на 

2019 рік. 

 

9. По дев’ятому питанню порядку денного: Обрання членів Ради 

адвокатів Чернігівської області, повноваження яких закінчуються в 2019 

році. 

Голова Ради адвокатів Чернігівської області доповіла, що заступник голови 

Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєв Микола Олександрович був обраний 

до складу Ради адвокатів Чернігівської області рішенням конференції адвокатів 

регіону від 12 квітня 2014 року, в зв’язку з чим його повноваження закінчуються в 

квітні 2019 року та враховуючи його вклад в розвиток адвокатури регіону 

запропонувала обрати Торбєєва М.О. членом Ради адвокатів Чернігівської області 

ще на одну каденцію. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Ставиться на голосування питання про обрання членом Ради адвокатів 

Чернігівської області Торбєєва Миколу Олександровича, повноваження якого 

набуваються з 12 квітня 2019 року.  

 

Голосували:   

«ЗА»                     47 голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»  0 голосів. 
 

Вирішили: 

Обрати членом Ради адвокатів Чернігівської області, повноваження якого 

набуваються з 12 квітня 2019 року: 

           Торбєєва Миколу Олександровича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 395 від 12.09.2008 року, адреса робочого місця: м. 

Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд.5, кв.8, тел.: 097-108-88-08;  
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По десятому питанню порядку денного: Різне. 

Головуючий Конференції доповів про основні положення проекту Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зареєстрованого за № 9055 

від 06.09.2018 року та запропонував звернутися від конференції адвокатів 

Чернігівської області до Голови Верховної Ради України, комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики та правосуддя про недопущення та 

неможливість прийняття вищевказаного проекту закону. 

Делегат Конференції Литовченко Д.М. запропонував направити звернення 

від конференції адвокатів Чернігівської області про неможливість прийняття 

проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

зареєстрованого за № 9055 народним депутатам, обраним від Чернігівської 

області, депутатам, які є адвокатами та доручити обраним делегатам на З’їзд 

адвокатів України 2019 року, призначеному на 15-16 лютого 2019 року, донести 

позицію адвокатів Чернігівської області до найвищого органу адвокатського 

самоврядування – З’їзду адвокатів України. 

Інших пропозицій не надходило. 

Ставиться на голосування питання про затвердження резолюції щодо 

звернення до Голови ВРУ, відповідного профільного комітету ВРУ, депутатів, 

обраних від Чернігівської області, депутатів, які є адвокатами та доручити 

обраним делегатам на З’їзд адвокатів України 2019 року, призначеному на 15-16 

лютого 2019 року, донести позицію адвокатів Чернігівської області до найвищого 

органу адвокатського самоврядування – З’їзду адвокатів України. 

 Голосували:   

«ЗА»                     47 голосів. 

«ПРОТИ»             0 голосів. 

«УТРИМАВСЯ»  0 голосів. 
 

Вирішили: 

 

Затвердити резолюцію про неможливість прийняття проекту Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зареєстрованого за № 9055, з якою 

від конференції адвокатів Чернігівської області звернутися до Голови Верховної 

Ради України, комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 

правосуддя, народних депутатів України, обраних від Чернігівської області, 

депутатів, які є адвокатами та доручити обраним від адвокатів Чернігівської 

області делегатам З’їзду адвокатів України 2019 року, призначеному на 15-16 

лютого 2019 року, оголосити прийняту резолюцію на З’їзді. 
 

Інших питань порядку денного не надійшло. 

Головуючий поставив питання щодо наявності пропозицій, заяв, зауважень 

щодо роботи Конференції. 

Заяв, пропозицій, зауважень від делегатів Конференції не надійшло. 
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Головуючий Торбєєв М.О. оголосив Конференцію закритою. 

 

 

Головуючий Конференції               М.О. Торбєєв 

 

 

 

 

Секретар Конференції             О.С. Могілевець 


