
     П Р О Т О К О Л 

  звітної конференції адвокатів Миколаївської області    

 

26 січня 2019 року        м. Миколаїв 

  Початок роботи конференції: 10-00 

 

Антипченко В.К. – голова Ради адвокатів Миколаївської області –  – На 

загальних зборах адвокатів Миколаївської області обрано 73 делегатів звітної 

конференції адвокатів Миколаївської області. Згідно протоколу реєстраційної 

групи  зареєстровано 52 делегати, що є достатнім для проведення звітної 

конференції (кворум відповідно до ч. 4 статті 47 Закону України «про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» наявний) . Хто за те, щоб розпочати 

роботу конференції, прошу голосувати. 

 

  ГОЛОСУВАЛИ:  за -   52     

     проти -   0     

     утрималися -   0 

Антипченко В.К. – оголошую роботу звітної конференції адвокатів 

Миколаївської області розпочатою. Прошу всіх встати. 

   Урочисто лунає Гімн України. 

Антипченко В.К. – Для роботи конференції нам необхідно обрати 

головуючого та секретаря конференції.  

Ютовець О.О. - Пропоную обрати: головуючого -  Антипченка В.К.  та 

секретаря - Мантуленко І.С. 

 Антипченко В.К. -Хто за те, щоб головою конференції обрати  Антипченка 

В.К.., прошу голосувати. 

   ГОЛОСУВАЛИ: за -   52     

     проти -   0     

     утрималися -  0 



Антипченко В.К. –  Одноголосно головуючим конференції обрано 

Антипченка В.К.           

  Хто за те, щоб секретарем конференції обрати Мантуленко І.С., 

прошу голосувати. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -   52     

     проти -   0     

     утрималися -  0 

 

Антипченко В.К – Одноголосно секретарем конференції обрано Мантуленко 

І.С.             

  Для роботи конференції нам необхідно обрати лічильну та мандатну 

комісії. Пропоную обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: адвокатів  Надіч 

Н.Д., Обуховського О.В., Коваля М.Г. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -  52     

     проти -   0     

     утрималися -   0 

Антпченко В.К. – Одноголосно обрано лічильну комісію в складі 3 осіб: 

адвокатів Надіч Н.Д., Обуховського О.В., Коваля М.Г. 

Надіч Н.Д – голова лічильної комісії – За результатами протоколу лічильної  

комісії № 1  обрано головою лічильної комісії – Надіч   Н.Д             , секретарем 

лічидльної комісії – Обуховського О.В.                        

Антипченко В.К - Пропоную обрати мандатну комісію в складі 3 осіб: 

адвокатів  Балацької О.В., Балабан Н.І. та Гриненко Т.В. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -  52     

     проти -   0     

     утрималися -   0 

 Антипченко В.К. – Одноголосно членами мандатної комісії  обрано в 

складі 3 осіб: адвокатів Балацьку О.В., Балабан Н.І. та Гриненко Т.В., які самі 

між собою мають обрати голову комісії. Пропоную усім делегатам 

конференції обміняти тимчасові посвідчення делегатів на постійні мандати 

делегатів конференції, обмін проводять члени мандатної комісії.  



  Оголошується перерва в роботі конференції для обміну 

тимчасових посвідчень на постійні  мандати делегатів конференції. 

Гриненко Т.В. – голова мандатної комісії – За результатами Протоколу 

мандатної комісії № 1 обрано головою мандатної комісії – адвоката Гриненко 

Т.В., секретарем мандатної комісії – адвоката Балабан Н.І. (протокол № 1) За 

результатами протоколу мандатної комісії № 2 підтверджено повноваження 

52 делегатів конференції та здійснено  обмін тимчасових посвідчень 

делегатів на постійні мандати делегатів звітної конференції адвокатів 

Миколаївської області мандати делегатів конференції  у кількості 52 делегати. 

Антипченко В.К. – Пропоную затвердити Протокол № 1 Мандатної комісії, 

згідно якого головою мандатної комісії обрано адвоката Гриненко Т.В. , 

секретарем – адвоката Балабан Н.І., та Протокол № 2 щодо доповіді Голови 

Мандатної комісії, згідно якої  підтверджено повноваження 52 делегатів 

конференції та здійснено  обмін тимчасових посвідчень делегатів на постійні 

мандати делегатів звітної конференції адвокатів Миколаївської області у 

кількості  52 делегати, прошу голосувати. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -   52     

     проти -   0     

     утрималися       -  0 

 Антипченко В.К. – затвердити Протокол № 1 Мандатної комісії, згідно 

якого головою мандатної комісії обрано – адвоката Гриненко Т.В., 

секретарем – адвоката Балабан Н.І., та Протокол № 2 щодо доповіді Голови 

Мандатної комісії, згідно якої  підтверджено повноваження 52_ делегатів 

конференції та здійснено  обмін тимчасових посвідчень делегатів на 

постійні мандати делегатів звітної конференції адвокатів Миколаївської 

області мандати делегатів конференції у кількості  52 делегати. 

 

Антипченко В.К. - Пропонується наступний порядок денний звітної 

конференції:   

 1. Про розгляд та затвердження звіту Ради адвокатів Миколаївської 

області  за  2018 рік.          

 2. Про розгляд та затвердження звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Миколаївської області за  2018 рік. 



3. Про розгляд та затвердження висновку ревізійної комісії адвокатів 

Миколаївської області за 2018 рік.        

 4.  Про розгляд та затвердження висновку представника адвокатів 

Миколаївської області у складі Ради адвокатів України Репешко П.І.  

 5. Про розгляд та затвердження висновку представника адвокатів 

Миколаївської області у складі ВКДКА Волчо В.В.     

 6. Про затвердження штатного розкладу та кошторису Ради адвокатів 

Миколаївської області на 2019 рік.       

 7. Про затвердження штатного розкладу та кошторису КДКА 

Миколаївської області на 2019 рік.        

 8. Про обрання делегатів на з’їзд адвокатів України  2019 року.  

 9. Різне. 

Чи є пропозиції чи доповнення щодо порядку денного конференції?  

   Доповнень не надійшло. 

 Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу 

голосувати. 

   ГОЛОСУВАЛИ: за -   52    

      проти -   0    

      утрималися -  0 

 Антипченко В.К. – Одноголосно вищезазначений порядок денний 

затверджено. Хто бажає виступити – може зареєструватися у секретаря.  

 Пропоную наступний регламент виступів: доповіді  – до 15 хвилин, всі 

інші виступи – до 5 хвилин. Хто за такий регламент виступів – прошу 

голосувати. 

   ГОЛОСУВАЛИ: за -   52    

      проти -   0    

      утрималися -  0 

Антипченко В.К. -затверджено наступний регламент виступів: доповіді  – до 

15 хвилин, всі інші виступи – до 5 хвилин. 

 

 1. Перше питання порядку денного -  звіт Ради адвокатів 

Миколаївської області 



 Антипченко В.К. - Переходимо до першого питання порядку денного, і я, як 

голова Ради адвокатів Миколаївської області, пропоную звіт за результатами 

роботи Ради адвокатів Миколаївської області у 2018 році.    

 Хочу відмітити, що усі позитивні моменти в роботі РАМо – це заслуга 

Ради адвокатів, а всі недоліки – особисто мої, як голови Ради. На протязі року 

дуже добре, активно працювали усі комітети при Раді адвокатів, особливо 

хочу відмітити роботу комітету з захисту прав адвокатів (адвокаті Ютовець 

О.О., Павлович Є.В., Деміда В.В., Надіч Н.Д.- члена комітету з захисту прав 

адвокатів при НААУ) – це виїзди на обшуки у адвокатів (відбулося 3 обшуки). 

Так, адвокат Павлович Є.В. не допустив¸ щоб відбувся незаконний обшук, і 

вже пізніше, при наявності відповідних документів, було проведено обшук за 

участю адвоката Ютовця О.О.Я який офіційно заявив про наявність 

процесуальних порушень збоку слідчих органів. Про що було повідомлено 

прокуратуру. Це робота дуже непроста, потребує уважності та 

наполегливості, займає багато часу, зокрема і вночі. Крім того, адвокатом 

Ютовцем О.О. розроблено алгоритм поведінки адвоката підчас обшуку, який 

опубліковано на сайті РАМо.        

 Добре працює комітет з адвокатської етики -  розглянуто 2 звернення, 

за якими було проведено перевірки і надані висновки.    

 Велика робота була проведена з розгляду звернень адвокатів щодо 

ненадання відповідей за запити адвокатів – надійшло 19 звернень, складено 

11 протоколів про адміністративне порушення (член Ради адвокатів 

миколаївської області, адвокат Кірюхін О.М.), за результатами розгляду яких 

судами прийнято 5 рішень, інші в процесі розгляду. Це велика і кропітка 

робота – я хочу особисто подякувати адвокату Кірюхіну О.М.  

 Хочу особисто відмітити  члена Ради адвоката Герцуна В.С. по роботі з 

неплатниками щорічних внесків адвокатів – більш 100 матеріалів 

підготовлено для направлення до КДКА, дуже багато адвокатів добровільно 

сплатили заборгованість по внескам, але стосовно 60 адвокатів матеріали 

були направлені до КДКА Миколаївської області для застосування 

дисциплінарного стягнення. Рішення КДКА не задовольнило Раду адвокатів, 

вони були оскаржені до ВКДКА, скарги задоволені.  31 адвоката притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності, відносно 11 адвокатів прийнято рішення 

про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

від 3 до 12 місяців. Адвокат Герцун В.С. провів дуже велику роботу, за що я 

хочу йому особисто подякувати.        

 У 2018 році організовано і проведено 8 семінарів з підвищення 



кваліфікації адвокатів. Велика подяка адвокату Балацькій О.В. за організацію 

цих семінарів, тепер цими питаннями буде займатися адвокат Радкевич В.М., 

яка займається і обробкою матеріалів адвокатів з отримання сертифікатів з 

підвищення кваліфікації.        

 Хочу відзначити і роботу спортивного комітету, особливо адвоката 

Гафтуняк Р.І.          

 Добре працював і комітет з морського права (адвокат Панченко С.В.) – 

проведено конкурс серед студентів Миколаївських ВУЗів, переможці 

отримали відзнаку.         

 Щодо майнового становища Ради адвокатів Миколаївської області – у 

нас прибутковий баланс, близько півмільйона вільних коштів.   

 За цей рік ми повністю привели до ладу архів особистих справ 

адвокатів, в яких накопичуються усі документи з моменту здачі іспитів та 

отримання свідоцтва.         

 Хочу звернути увагу усіх адвокатів – необхідна інформація з історії 

адвокатури Миколаївщини, нам необхідно знати і зберігати свою історію. Про 

це ми готуємо стенд в приміщені Ради.         

    

Антипченко В.К. – Пропоную затвердити звіт голови Ради адвокатів 

Миколаївської області.   

  ГОЛОСУВАЛИ: за -   52     

     проти -   0     

     утрималися -  0 

Антипченко В.К. – звіт голови Ради адвокатів Миколаївської області за 2018 

рік затверджено одноголосно.  

2. Друге питання порядку денного – звіт  КДКА Миколаївської області.  

Антипченко В.К. -Слово надається голові КДКА Миколаївської області 

Сторчеусу Ю.І. 

Сторчеус Ю.І. –  За результатами роботи дисциплінарної палати КДКА – в 

палаті 100 проваджень, з них 60 – по поданням Ради адвокатів Миколаївської 

області, з них частину матеріалів відізвали, розглянуто 46 матеріалів. Дійсно, 

спочатку між  Радою і КДКА були суперечки щодо дисциплінарних стягнень 

відносно адвокатів, які мали заборгованість по сплаті адвокатських внесків – 

дисциплінарна палата приймала рішення про попередження цих адвокатів. 



Ці рішення були скасовані ВКДКА за скаргами Ради адвокатів, були прийняті 

нові рішення про зупинення дії свідоцтв на різні строки від 3 до 12 місяців. В 

подальшому ми стали додержуватися цієї практики. Кількості 

дисциплінарних проваджень зросла за рахунок подань РАМо – так, з 32 

рішень 29 по поданням РАМо і лише 3 – за скаргами фізичних та юридичних 

осіб. В основному застосовані дисциплінарні покарання у вигляді зупинення 

дії свідоцтва до 3 місяців, по 1 провадженню – до 6 місяців. Хочу звернути 

увагу, що на наші органи самоврядування скарг не надходило. З оскаржених 

наших рішень лише 1 скасовано, 2 залишено без змін. Три рішення 

оскаржено до суду – поки що рішень немає.      

 До Кваліфікаційної палати надано  заяв на складання іспитів від 296 

осіб, з них не допущено до іспитів 6, 1 рішення оскаржено – залишено без 

змін.  Проведено 14 засідань Кваліфікаційної палати з прийому іспитів, 247 

успішно здали іспити, 6 осіб не здали.  Що стосується розміщення 

інформації про роботу КДКА на сайті  РАМо – загальна інформація, без 

персоналізації, з цього року буде розміщатися на офіційному сайті РАМо.

 На цей час на рахунку КДКА 261977 гривень, тому вважаю, що КДКА 

має можливість надати матеріальну винагороду секретарям палат – 

адвокатам Павленко Н.М. та Гудзловенко С.П., - вони працюють дуже багато і 

добросовісно.       

 

Антипченко В.К. – пропоную затвердити звіт голови КДКА Миколаївської 

області та забов’язати КДКА публікувати на сайті інформацію про свою 

роботу, прошу голосувати. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -   48     

     проти -   1     

     утрималися -  3 

 Антипченко В.К. – Більшістю голосів звіт голови  КДКА Миколаївської області 

за 2018 рік затверджено. 

3. Третє питання порядку денного – висновок ревізійної комісії 

адвокатів          Миколаївської області   

Антипченко В.К.- Слово надається голові ревізійної комісії Волкомору Т.І. 



Волкомор Т.І. – голова ревізійної комісії адвокатів Миколаївської області – 

За результатами перевірок Ради адвокатів Миколаївської області та КДКА 

Миколаївської області, які проводилися за розробленим та затвердженим 

26.12.2018р.планом перевірок, складено висновок від 25.01.2019р. перевірки 

проводилися за період з квітня 2018р. по 01.01.2019р.    

 Встановлено, що бухгалтерський облік ведеться без використання 

програмного забезпечення. Не виявлено доходів, які не відповідали б 

статутній діяльності, і витрат, які б свідчили про нецільове використання 

коштів. Не виявлено угод по відчуженню активів, які б свідчили про 

зловживання або порушення закону. Також не виявлено витрат на придбання 

активів, які б не відповідали статутній діяльності. (Висновок ревізійної комісії 

додається).    

Антипченко В.К. – пропоную затвердити висновок ревізійної комісії адвокатів 

Миколаївської області за 2018 рік, прошу голосувати. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -   51     

     проти -   0     

     утрималися -  0 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

 

Антипченко В.К.- – Висновок ревізійної комісії адвокатів Миколаївської 

області за 2018 рік затверджено.  

4. Четверте питання порядку денного – висновок представника 

адвокатів Миколаївської області  у складі  Ради адвокатів України   

Антипченко В.К. -Слово надається адвокату Репешко П.І. 

Репешко П.І. –  В 2018 році частіше проводилися засідання Ради адвокатів 

України, але  ці засідання частіше проводилися в електронному режимі. Всі 

рішення оприлюднені.  Хочу звернути увагу адвокатів на те, що НААУ 

має можливість видавати книги з історії адвокатури – необхідно зібрати такі 

історичні данні для публікації, це дуже цікава і актуальна тема. 

Деміда В.В.-адвокат -  Чи є практична користь від закордонних поїздок 

представників НААУ? 



Репешко П.І.- Безперечно є! За результатами таких поїздок налагоджено 

зв’язки з адвокатськими об’єднаннями за кордоном.  

 Антипченко В.К. – пропоную затвердити висновок представника адвокатів 

Миколаївської області у складі  Ради адвокатів України Репешко П.І. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -   50     

     проти -   0     

     утрималися -  0 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

 

 Антипченко В.К. –   Висновок представника адвокатів Миколаївської області 

у складі  Ради адвокатів України Репешко П.І. затверджено. 

 

5. П’яте  питання порядку денного – висновок представника адвокатів 

Миколаївської області у складі ВКДКА України Волчо В.В. 

Антипченко В.К.- Слово надається адвокату Волчо В.В. 

Волчо В.В. – член ВКДКА – За 2018 рік відбулося 12 засідань ВКДКА, 

розглянуто 206 скарг. Більш всього надійшло скарг за результатами іспитів – 

скаржаться на рішення кваліфікаційних комісій, більше по Херсонській, 

Одеській, Київській та Хмельницькій областях. Надходили скарги щодо 

договорів з адвокатами.    

 Антипченко В.К. – пропоную затвердити висновок члена ВКДКА Волчо В.В. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -   50     

     проти -   0     

     утрималися -  0 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

 

Антипченко В.К. – Висновок члена ВКДКА Волчо В.В. затверджено.  

 6.Шосте питання порядку денного – затвердження штатного розкладу 

та кошторису Ради адвокатів Миколаївської області на 2019 рік. 



 Слово надається голові РАМо Антипченко В.К. 

Антипченко В.К. – Ознайомив делегатів конференції за штатним розкладом 

та кошторисом Ради адвокатів на 2019 рік ( штатний розклад та кошторис 

додається до протоколу конференції окремо).     

    Звертаю увагу адвокатів, що тенденція йде до 

накопичення коштів. Ми маємо можливість розглянути питання про 

придбання бази відпочинку для адвокатів – та база, що була раніше, 

залишила лише руїни.     З витрат, які заплановані у 

кошторисі, значна сума йде на організацію та проведення семінарів з 

підвищення кваліфікації адвокатів. У поточному році плануємо отримати 

близько 2300000 гривень, витратити – близько 2000000 гривень. Це витрати 

на заробітну плату за штатним розкладом, на утримання приміщення, 

придбання канцтоварів, оргтехніки, інформаційні послуги, витрати на 

відрядження, забезпечення організацій конференцій, семінарів, діяльності 

комітетів, виготовлення свідоцтв, ордерів, посвідчень, вивіз сміття, а також 

непередбачувані витрати. 

 Пропоную затвердити штатний розклад та кошторис Ради адвокатів 

Миколаївської області на 2019 рік. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за - 50       

     проти -  0      

     утрималися -  1 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

 

Антипченко В.К. – Більшістю голосів штатний розклад та кошторис Ради 

адвокатів Миколаївської області на 2019 рік затверджено. 

   7.Сьоме питання порядку денного – затвердження штатного розкладу 

та кошторису КДКА Миколаївської області на 2019 рік.  

Антипченко В.К. -Слово надається голові  КДКА Сторчеусу Ю.І. 

Сторчеус Ю.І. – голова КДКА – Ознайомив делегатів зі штатним розкладом та 

кошторисом КДКА на 2019 рік ( штатний розклад та кошторис додається до 

протоколу конференції окремо).        

    Штатний розклад КДКА не змінився, але я вважаю, що 



буде справедливим визначити і надати грошову винагороду секретарям обох 

палат КДКА, об’єм роботи яких  дуже великий, потребує багато сил і часу. 

  Кошторисом КДКА заплановані витрати на заробітну плату (згідно 

штатного розкладу), відрядження, утримання приміщення, канцтовари, 

організація заходів по підвищенню кваліфікації, витрати на виготовлення 

свідоцтв, інформаційні витрати, послуги банку, непередбачені витрати.   

Антипченко В.К.– пропоную затвердити штатний розклад та кошторис КДКА 

Миколаївської області на 2019 рік. 

  ГОЛОСУВАЛИ: за -   50     

     проти -   0     

     утрималися -  0 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

 

Антипченко В.К. – Штатний розклад та кошторис КДКА Миколаївської області 

на 2019 рік затверджено. 

 

  8. Восьме питання порядку денного – про обрання делегатів на з’їзд 

адвокатів України 2019 року.  

Антипченко В.К. -  Щодо висунення делегатів на з’їзд адвокатів України, який 

відбудеться 15-16 лютого  2019 року – НААУ надала квоту на кількість 

делегатів – 1 делегат від 250 адвокатів, але не менш 5 делегатів від регіону, 

тому нам необхідно обрати 5 делегатів основних та 3 запасних. Які будуть 

пропозиції? 

Ютовець О.О. -  Пропоную обрати делегатами з’їзду наступних адвокатів – в 

основний склад обрати Антипченка В.К., Сторчака С.О., Сторчеуса Ю.І., 

Репешко П.І. та Кірюхіна О.М., запасними – Прилуку Є.В., Павловича Є.В. та 

Волчо В.В.            

 Самовідводів не надійшло.        

 Пропоную голосувати за цим списком. 



Антипченко В.К.- Хто за пропозицію голосувати списком питання обрання 

основними делегатами з’їзду адвокатів України 2019 року та запасними 

делегатами з’їзду адвокатів України 2019 року? 

    ГОЛОСУВАЛИ: за -   40    

      проти -   3    

      утрималися -  6 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

Антипченко В.К.-  вирішено голосувати списком питання обрання 

основними делегатами з’їзду адвокатів України  2019 року  та запасними 

делегатами з’їзду адвокатів України 2019 року. 

 

Антипченко В.К. – Хто за те, щоб делегатами зїзду адвокатів України обрати в 

основний склад Антипченка В.К., Сторчака С.О., Сторчеуса Ю.І., Репешко П.І. 

та Кірюхіна О.М., у запасний – Прилуку Є.В., Павловича Є.В. та Волчо В.В., 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -   43    

    проти -   2    

    утрималися -  4 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

Антипченко В.К.- Більшістю голосів делегатами з’їзду адвокатів України 

обрано в основний склад адвокатів:   

Антипченко Вячеслав Костянтинович  (свідоцтво № 81, видане 

10.03.1994р.   робоча адреса: м. Миколаїв, вул.. Декабристів, 29/7)  

Сторчак Сергій Олександрович (свідоцтво № 805, видане     

31.07.2012, робоча адреса: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 

Соборності, 31/4) 

Сторчеус Юрій Іванович(свідоцтво № 424, видане 09.10.2006 р., 

робоча адреса: м. Миколаїв, вул. Соборна, 12, оф. 312) 

Репешко Павло Іванович (свідоцтво № 231, видане 14.02.1997 р., 

робоча адреса: м. Миколаїв, вул.. Архітектора Старова, 4-А, кв. 32) 



Кірюхін Олег Михайлович    (свідоцтво № 195 , видане 13.07.2018 р., 

робоча адреса: м. Миколаїв, вул..Фрунзе, 60, кВ. 39 ) 

Запасний склад: 

 Прилука Євген Валерійович (свідоцтво № 283, видане 21.02.2003 р., 

робоча адреса: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 19/5) 

Павлович Євген Володимирович (свідоцтво №  558, видане 20.10.2009 

р., робоча адреса: м. Миолаїв, вул.. Соборна, 12-Б, оф. 302) 

Волчо Віталій Вікторович(свідоцтво № 384, видане 29.11.2005 р., 

робоча адреса: м. Миколаїв, пров. Корабелів, 3/1) 

 

 9. Дев’яте питання порядку денного. 

Антипченко В.К. – Довключити у питання «Різне» порядку денного  – 

питання щодо збільшення кількісного складу Ради адвокатів Миколаївської 

області. В м. Южноукраїнськ та Арбузинському районі Миколаївської області 

більше 30 адвокатів, але в складі Ради адвокатів Миколаївської області немає 

представника цього великого району області. Вважаю, що у складі Ради 

адвокатів має бути представник цього регіону, тому пропоную збільшити 

число членів в складі Ради адвокатів Миколаївської області на 1 особу і 

обрати членом Ради адвокатів Миколаївської області від адвокатів 

Арбузинського району та м.Южноукраїнськ адвоката Нетідову С.І.. Хто за цю 

пропозицію – прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -   49    

    проти -   0    

    утрималися -  0 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

 

Антипченко В.К.- Вирішили довключити у питання «Різне» порядку денного  

– питання щодо збільшення кількісного складу Ради адвокатів Миколаївської 

області. Збільшити кількісний склад Ради адвокатів Миколаївської області до 

14 осіб. Членом Ради адвокатів Миколаївської області від Арбузинського 



району та м. Южноукраїнськ одноголосно обрано адвоката Нетідову Світлану 

Іванівну.  

 Порядок денний конференції вичерпано. Хто за те, щоб роботу звітної 

конференції адвокатів Миколаївської області закінчити, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -   50    

    проти -   0    

    утрималися -  0 

Інші делегати не приймали участі у голосуванні. 

 

Антипченко В.К. -  Конференція адвокатів Миколаївської області закрита. 

  Роботу конференції закінчено: 12-45 

 

Головуючий конференції      Антипченко В.К. 

Секретар конференції      Мантуленко І.С.  

 


