
П Р О Т О К О Л 

конференції адвокатів Чернігівської області 

 

м.Чернігів         30.01.2016 року 

 

Присутні: 87 делегатів із 102 обраних. 

 

 Конференцію відкрив вітальним словом в.о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області Тасун В.К. 

  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 : в.о. голови Ради адвокатів Чернігівської області Тасуна В.К., 

який запропонував  делегатам конференції обрати зі свого складу лічильну 

комісію. 

 Слухали: Кінебаса О.М., який запропонував обрати лічильну комісію в 

складі Данича О.С., Дворніченка М.М., Єфименко І.О., Петрикея І.А. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – одноголосно 

 

 Вирішили: обрати лічильну комісію в складі Данича О.С., 

Дворніченка М.М., Єфименко І.О., Петрикея І.А.  

 

 В.о. голови Ради адвокатів Чернігівської області Тасун В.К. пропонує 

лічильній комісії обрати зі свого складу голову лічильної комісії.  

Головою лічильної комісії обрано Данича О.С. 

 

Слухали : в.о. голови Ради адвокатів Чернігівської області Тасуна 

В.К., який запропонував делегатам конференції обрати зі свого складу 

мандатну комісію. 

Слухали: Петрикея І.А., який запропонував обрати до мандатної 

комісії Заболотного О.М., Логвіна С.А., Кінебаса О.М., Кутукова С.О., 

Овсянніка М.В. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – одноголосно 

 

Вирішили: обрати до мандатної комісії Заболотного О.М., Логвіна 

С.А., Кінебаса О.М., Кутукова С.О., Овсянніка М.В. 

 



 В.о. голови Ради адвокатів Чернігівської області Тасун В.К. пропонує 

мандатній комісії обрати зі свого складу голову мандатної комісії.  

Головою мандатної комісії обрано Заболотного О.М. 

 

 Слухали :  в.о. голови Ради адвокатів Чернігівської області Тасуна 

В.К., який запропонував обрати головуючого конференції та секретаря. 

 Слухали: Якубу Г.О., яка запропонувала  обрати головуючим 

конференції Торбєєва М.О. та секретаріат у складі Могілевець О.С. та 

Грабової О.В. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували:  «за» – одноголосно 

 

 Вирішили: обрати головуючим конференції Торбєєва М.О. та 

секретаріат у складі Могілевець О.С. та Грабової О.В. 

  

 Слухали: голову мандатної комісії Заболотного О.М., який повідомив, 

що за результатами перевірки визнано повноваження 87 зареєстрованих 

делегатів конференції адвокатів Чернігівської області. 

 Головуючий запропонував затвердити доповідь голови мандатної 

комісії Заболотного О.М. щодо результатів перевірки повноважень делегатів 

конференції адвокатів Чернігівської області. 

 

 Голосували: «за» – одноголосно 

 

 Вирішили: затвердити доповідь голови мандатної комісії 

Заболотного О.М. щодо результатів перевірки повноважень делегатів 

конференції адвокатів Чернігівської області. 

  

 Члени мандатної комісії замінюють тимчасові посвідчення делегатів 

конференції на мандати делегатів конференції. 

 

 Слухали: головуючого конференції Торбєєва М.О., який  запропонував 

затвердити наступний порядок денний конференції адвокатів Чернігівської 

області: 

 1.Розгляд та затвердження звіту в.о. 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 і кошторису Ради адвокатів 

Чернігівської області. 

 7.Затвердження штатного розпису і кошторису Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області. 

 8.Обрання голови Ради адвокатів Чернігівської області. 

 9.Дообрання членів КДКА 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 в.о. 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 і кошторису Ради адвокатів 

Чернігівської області. 

 7.Затвердження штатного розпису і кошторису Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області. 

 8.Обрання голови Ради адвокатів Чернігівської області. 

 9.Дообрання членів КДКА Чернігівської області. 

 10.Різне. 

 

 По першому питанню порядку денного. 

 

 Слухали:  в.о. голови Ради адвокатів Чернігівської області Тасуна В.К., 

який прозвітував про роботу Ради адвокатів Чернігівської області в 2015 

році, акцентувавши увагу, зокрема, на досягненнях в проведенні заходів, 

пов’язаних з підвищенням кваліфікації адвокатів, захисту прав та інтересів 

адвокатів, який здійснювався шляхом складання протоколів про вчинення 

адміністративних правопорушень, роботі по опрацюванню заяв, видачі 

посвідчень, ордерних книжок, створенню реєстру адрес адвокатів, офіційного 

сайту Ради адвокатів, роботи, пов’язаної із проведенням стажування та 



прийняттям в помічники адвокатів. Окремо визначив основні фінансові 

показника відповідно до кошторису за 2015 рік. 

Головуючий запропонував затвердити звіт в.о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області Тасуна В.К. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – 59 

 

Вирішили: затвердити звіт в.о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області Тасуна В.К. 

 

 По другому питанню порядку денного. 

 

 Слухали: голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області Максімову Ж.В., яка прозвітувала про роботу КДКА за 

2014-2015 роки. Акцентувалася увага на діяльності кваліфікаційної та 

дисциплінарної палат за звітній період, зокрема про кількість осіб, які 

звернулися щодо складання кваліфікаційного іспиту, результати даних 

іспитів, кількість та результати розгляду заяв про порушення 

дисциплінарного провадження щодо адвокатів, кількість порушених 

проваджень та результати розгляду дисциплінарних справ. 

 

Головуючий запропонував затвердити звіт голови Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області Максімової Ж.В. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – 67 

 

Вирішили: затвердити звіт голови Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Чернігівської області Максімової Ж.В. 

 

 По третьому питанню порядку денного. 

 

Слухали: голову ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області 

Кашубу М.О., який оголосив висновки ревізійної комісії за результатами 

перевірки фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів та КДКА 

Чернігівської області. Зокрема, зазначив, що доходна та видаткова частини 

бюджету органів адвокатського самоврядування виконується з дотриманням 

вимог, передбачених законом. 

 

Головуючий запропонував затвердити звіт голови ревізійної комісії 

адвокатів Чернігівської області. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – 60 



Вирішили: затвердити звіт голови Ревізійної комісії адвокатів 

Чернігівської області Кашуби М.О. 

 

 По четвертому питанню порядку денного. 

 

 Слухали: представника адвокатів Чернігівської області у складі Ради 

адвокатів України Гринь Л.В. з висновком про роботу у складі Ради 

адвокатів України за 2014-2015 роки. 

 

Головуючий запропонував затвердити висновок представника 

адвокатів Чернігівської області у складі Ради адвокатів України Гринь Л.В. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – 59 

 

Вирішили: затвердити висновок представника адвокатів 

Чернігівської області у складі Ради адвокатів України Гринь Л.В. 

 

 По п’ятому питанню порядку денного. 

 

Слухали: представника адвокатів Чернігівської області у складі Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О. з 

висновком за результатами роботи у ВКДКА за 2014-2015 роки. 

 

Головуючий запропонував затвердити висновок представника 

адвокатів Чернігівської області у складі Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – 73 

 

Вирішили: затвердити висновок представника адвокатів 

Чернігівської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Дроботущенко Т.О. 

 

 По шостому питанню порядку денного. 

 

Слухали: головуючого конференції Торбєєва М.О., який оголосив 

проекти кошторису та штатного розпису, необхідних для належного 

функціонування Ради адвокатів Чернігівської області на 2016 рік. 

Слухали: делегата конференції Харченко Б.І., який  запропонував 

внести зміни до штатного розпису Ради адвокатів Чернігівської області, 

встановивши посадовий оклад голові Ради адвокатів Чернігівської області в 

розмірі 1 мінімальної заробітної плати, збільшуючи його розмір шляхом 



преміювання, питання преміювання вирішувати на засіданнях Ради 

адвокатів. 

 

Головуючий поставив на голосування дану пропозицію. 

 

 Голосували: «за» – 18 

 

Вирішили: не вносити запропоновані делегатом конференції 

Харченко Б.І. зміни до штатного розпису. 

 

Головуючий запропонував затвердити  кошторис в межах фактичних 

надходжень та запропонований штатний розпис  Ради адвокатів Чернігівської 

області на 2016 рік. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – 75 

 

Вирішили: затвердити кошторис в межах фактичних надходжень 

та запропонований штатний розпис Ради адвокатів Чернігівської області 

на 2016 рік. 

 

 По сьомому питанню порядку денного. 

 

Слухали: голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області Максімову Ж.В., яка оголосила кошторис в межах 

фактичних надходжень та штатний розпис КДКА Чернігівської області на 

2016 рік. 

 

Головуючий запропонував затвердити кошторис в межах фактичних 

надходжень та штатний розпис КДКА Чернігівської області на 2016 рік. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

 Голосували: «за» – 67 

 

Вирішили: затвердити кошторис в межах фактичних надходжень 

та штатний розпис  КДКА Чернігівської області на 2016 рік. 

 

 По восьмому питанню порядку денного. 

 

Слухали: делегата конференції Даніча О.С., який запропонував обрати 

головою Ради адвокатів Чернігівської області Якуба Г.О. 

 

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

обрати головою Ради адвокатів Чернігівської області Тасуна В.К. 



Слухали: делегата конференції Гаврилову С.Е., яка запропонувала 

обрати головою Ради адвокатів Чернігівської області Дроботущенко Т.О.; 

Слухали: делегата конференції Середа Д.А., який запропонував обрати 

головою Ради адвокатів Чернігівської області Заболотного О.М. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

Головуючий запропонував кандидатам на посаду голови Ради 

адвокатів Чернігівської області виступити з промовами.  

Кандидат на посаду голови Ради адвокатів Чернігівської області  Якуба 

Г.О. виступила з промовою, в якій повідомила про свій досвід роботи в галузі 

адвокатури та органах адвокатського самоврядування, визначила основні 

напрямки діяльності та вирішення нагальних проблем, зазначивши, що вона 

здатна належним чином виконувати покладені обов’язки та нести 

відповідальність. 

Кандидат на посаду голови Ради адвокатів Чернігівської області  Тасун 

В.К. виступив з промовою, в якій повідомив, що в подальшому готовий 

докладати максимальних зусиль для забезпечення належної роботи Ради 

адвокатів, залучення адвокатів до роботи в комітетах, виразив впевненість, 

що може виконувати свої обов’язки в повному обсязі. 

Кандидат на посаду голови Ради адвокатів Чернігівської області  

Дроботущенко Т.О. заявила самовідвід. 

Кандидат на посаду голови Ради адвокатів Чернігівської області 

Заболотний О.М. заявив самовідвід. 

 

Головуючий пропонує членам лічильної комісії перерахувати делегатів 

конференції з метою з’ясування точної кількості делегатів конференції, 

присутніх на даний час. 

Голова лічильної комісії повідомляє, що на даний час на  конференції 

присутні 83 делегати. 

 

Слухали : в.о.голови Ради адвокатів Чернігівської області  Тасуна 

В.К., який запропонував обирати голову Ради адвокатів Чернігівської області 

шляхом таємного голосування. 

Слухали : головуючого конференції Торбєєва М.О., який запропонував 

провести обрання голови Ради адвокатів Чернігівської області шляхом 

відкритого голосування. 

 

Головуючий ставить на голосування вищевказані пропозиції. 

 

Голосували: 

 

За таємне голосування – 17 

За відкрите голосування – 61 

 



Вирішили: обирати голову Ради адвокатів Чернігівської області 

шляхом відкритого голосування. 

 

Головуючий запропонував проголосувати за обрання на посаду голови 

Ради адвокатів Чернігівської області  Якуби Г.О. 

 

 Голосували: «за» – 76 

 

 Головуючий запропонував проголосувати за обрання на посаду голови 

Ради адвокатів Чернігівської області Тасуна В.К. 

 

 Голосували: «за» –4 

 

Вирішили: обрати головою Ради адвокатів Чернігівської області  

Якубу Г.О. 

 

 По дев’ятому питанню порядку денного. 

 

 Слухали: голову КДКА Чернігівської області Максімову Ж.В., яка 

повідомила про необхідність розгляду заяв Левченка Г.В. та Гаврилової С.Е 

про відкликання з посад членів дисциплінарної палати КДКА Чернігівської 

області, а також про необхідність припинення повноважень члена КДКА 

Чернігівської області Репях С.М. в зв’язку з її смертю. 

  Інших пропозицій не надходило. 

 

Головуючий поставив на голосування вищевказану пропозицію. 

 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

Вирішили: відкликати Левченка Г.В., Гаврилову С.Е. з посад 

членів дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області. Припинити 

повноваження Репях С.М. в якості члена дисциплінарної палати КДКА 

Чернігівської області. 

 

Слухали: делегата конференції Хоменка С.М., який запропонував 

дообрати членами дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області 

Яковлева А.Л., Грабову О.В., Рогову І.Р. 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

Головуючий поставив на голосування вищевказану пропозицію. 

 

Голосували: «за» - 75 

 

Вирішили: дообрати членами дисциплінарної палати КДКА 

Чернігівської області Яковлева А.Л., Грабову О.В., Рогову І.Р. 



 

 

 

По десятому питанню порядку денного. 

 

Слухали: головуючого конференції Торбєєва М.О., який доповів про 

наявність заяви Піддубко Д.Є. про відкликання з посади члена Ревізійної 

комісії адвокатів Чернігівської області і заяви Кічі В.В. про відкликання  з 

посади члена Ради адвокатів Чернігівської області та запропонував прийняти 

рішення, яким задовольнити вищевказані заяви.  

 Інших пропозицій не надходило. 

 

Головуючий поставив на голосування вищевказану пропозицію. 

 

Голосували: «за» – одноголосно 

 

Вирішили: відкликати Піддубко Д.Є. з посади члена Ревізійної 

комісії адвокатів Чернігівської області та відкликати Кічу В.В. з посади 

члена Ради адвокатів Чернігівської області. 

 

Слухали: головуючого конференції Торбєєва М.О., який повідомив 

про необхідність дообрання члена Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської 

області. 

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

обрати до Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області Нестеренка С.О.  

Інших пропозицій не надходило. 

 

Головуючий поставив на голосування вищевказану пропозицію. 

 

Голосували: «за» – одноголосно 

 

Вирішили: обрати в якості члена Ревізійної комісії адвокатів 

Чернігівської області Нестеренка С.О.  

 

Слухали: головуючого конференції, який запропонував зменшити 

кількісний склад Ради адвокатів Чернігівської області до 13 членів ( разом з 

головою Ради). 

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

зменшувати кількісний склад, а дообрати до Ради адвокатів Чернігівської 

області адвокатів Данича О.С. та Дворніченка М.М. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

Головуючий поставив на голосування вищевказані пропозиції. 

 

 






