
 

 

 

 

Вих. № _1/0/1-19__ 

Від _08.01.2019 р. 

Голові Національної асоціації адвокатів 

України, 

Ради адвокатів України                  

Ізовітовій Л. П. 

Шановна Лідіє Павлівно! 

Рада адвокатів Запорізької обласні повідомляє, що на засіданні Ради адвокатів, яке 

відбулося  04 січня 2019 року, прийнято рішення про призначення Звітної конференції адвокатів 

Запорізької області на 01 лютого 2019 року. 

Місце проведення Звітної конференції: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 162,  Запорізький 

апеляційний суд. Початок реєстрації делегатів о 13 годині, початок конференції о 14 годині. 

 Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження звіту Голови Ради адвокатів Запорізької області за період з 01.01.2018 по 

31.12.2018 року; 

2. Розгляд та затвердження звіту Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької 

області за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.; 

3. Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Запорізької області у складі Ради адвокатів 

України за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.; 

4. Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Запорізької області у складі Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.; 

5. Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Запорізької області за період з 01.01.2018 р. по 

31.12.2018 р.; 

6. Звіт про виконання кошторису Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Запорізької 

області за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.; 

7. Розгляд та затвердження Висновків ревізійної комісії адвокатури Запорізької області за 2018 рік; 

8. Про поворотну фінансову допомогу від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Запорізької області; 

9. Затвердження кошторису та штатного розпису Ради адвокатів Запорізької області на 2019 рік; 

10.  Затвердження кошторису та штатного розпису Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Запорізької області на 2019 рік; 

11.  Обрання делегатів на З’їзд адвокатів України 15 



 
 
 

 

Загальні збори адвокатів по обранню делегатів на Звітну конференцію відбудуться 25 січня 

2019 року о 15годині в кожному районі м. Запоріжжя та в  районах Запорізької області, з урахуванням 

об’єднання районів, які мають незначну кількість адвокатів та знаходяться на невеликій відстані один від 

одного. 

Збори проводяться за наступними адресами за участю відповідальних осіб: 

Олександрівський район м. Запоріжжя – вул. Гоголя, буд. 149 в приміщенні юридичної 

консультації, відповідальна особа- Калінкіна Г. В.; 

Вознесенівський район м. Запоріжжя – м. Запоріжжя, вул. Незалежної  України, буд. 68-А в 

приміщенні Президії облколегії адвокатів, відповідальна особа- Новосьолова Л. М.; 

Дніпровський район м. Запоріжжя – бул. Вінтера, буд. 12, приміщення юридичної консультації, 

відповідальна особа – Мелешко Л. П.; 

Комунарський район м. Запоріжжя – вул. Європейська. буд. 16, приміщення юридичної 

консультації, відповідальна особа – Семенов М. В.; 

Шевченківський район м. Запоріжжя -  пр. Моторобудівників, буд. 32 в приміщенні юридичної 

консультації, відповідальна особа – Савченко В. С.; 

Заводський район м. Запоріжжя, Хортицький район м. Запоріжжя, Запорізький район 

Запорізької області – м. Запоріжжя, вул. Незалежної  України, буд. 68-А в приміщенні Президії облколегії 

адвокатів, відповідальна особа – Усова О. В.; 

м. Бердянськ, Приморський район – м. Бердянськ, вул. Центральна, буд. 17 в приміщенні 

юридичної консультації, відповідальна особа – Майстро Д. М..;  

Чернігівський район, Приазовський район Запорізької області м. Бердянськ, вул. Центральна, 

буд. 17 в приміщенні юридичної консультації, відповідальна особа – Багаурі О. В.  

Василівський район, Оріхівський район, Токмацький район, Михайлівський район - в 

приміщенні за адресою: м. Василівка, вул. Соборна, буд. 1 кв. 2- відповідальна особа Махно К. І.; 

м. Токмак в приміщенні юридичної консультації за адресою: м. Токмак, вул. Шевченка, 49, кв. 2- 

відповідальна особа- Баришніков А. Г. 

Пологівський район,  Гуляйпільський район, Більмацький район, Розовський район 

Запорізької області – м. Пологи, вул. Горького, буд 24 в приміщенні юридичної консультації, відповідальна 

особа – Мінніков В. В.; 

м. Енергодар, К. Дніпровський район Запорізької області – м. Енергодар, пр. Будівельників, буд. 

17 корпус 2, кімната 419, відповідальна особа – Желтобрюхов В. В.; 

Вільнянський район, Новомиколаївський район Запорізької області – м. Вільнянськ, вул. 

Бочарова, буд. 4 в приміщенні юридичної консультації, відповідальна особа – Біленко О. В..; 

м. Мелітополь, Мелітопольський район, Веселівський район, Якимівський район – м. 

Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, буд. 37 в приміщенні юридичної консультації, відповідальна особа 

– Кисіль В. І. 

З повагою, Голова Ради адвокатів Запорізької області                      Л. М. Новосьолова 



 
 
 

 

 

 


