
ЖУРНАЛ 

реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2015 рік 
№ 

рішення 

Дата 

прийняття 

рішення 

Короткий зміст /або тема прийнятого рішення Форма рішення 

 

Примітки 

 

1-1/15 21.01.2015р. Прийняття присяги адвоката України. Видача 

Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю Ющишену В.Р. 

 

Протокольне  

1-2/15 21.01.2015р. Про направлення Байтала Ю.В. на стажування  

до адвоката Місяця А.П. 

окремий 

документ 

 

1-3.1/15 –  

1-3.6/15 

21.01.2015р. Розгляд питань пов’язаних з формуванням 

складу та діяльністю комісії з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами БПД: 

- збільшення кількісного складу комісії; 

- включення до складу комісії Юзькову Н.В., 

Федорова В.Б.; 

- призначення головою комісії Самбір о.Є.; 

- призначення заст. голови Заречнюка В.В. 

протокольне  

1-4.1./15 

 

 

 

21.01.2015р. Про видачу всім членам ради доручень  на 

виконання повноважень, передбачених ч.2 ст. 

23 Закону «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» 

протокольне Видані 

довіреності 

1-4.2./15 

 

21.01.2015р. Про видачу доручення  Клюці В.Ф. на розгляд 

матеріалів та складання адмін. протоколів; 

 

протокольне Видана 

довіреність 

1-4.3./15 

 

21.01.2015р. Про  вжиття заходів спрямованих  на 

забезпечення належних умов для роботи 

адвокатів в судах. 

протокольне Інформація  

на сайті 

1-5./15 21.01.2015р. Розгляд пропозиції  профспілкової організації 

про укладення угоди про співпрацю  

Рішення не 

прийнято 

 

  Про  задоволення заяви адвоката 

Долгополова М.Д. про розстрочку сплати 

щорічних внесків. 

Окремий 

документ 

 

2-1.1./15       

       – 

2-1.4./15 

11.02.2015р. Розгляд заяв адвокатів про надання розстрочки 

по сплаті щорічного внеску за 2015 рік 

Окремі 

документи 

 

2-2./15 11.02.2015р. Про включення Свірневської Н.В. до реєстру 

керівників стажування, укладення договору на 

керівництво стажуванням 

Окремий 

документ 

 

2-3.1./15 11.02.2015р. Доручити Басістій Н.Ю., Кручініній Н.С., 

Дембіцькому В.О.  до 28.02.2015р. вжити 

додаткових заходів до погашення адвокатами 

заборгованості по внесках за 2015р 

протокольне  

2-3.2./15 11.02.2015р. Доручити Аббасовій А.Г. та Каденко О.О. 

підготувати та надати на розгляд Ради 

11.03.2015р. узагальнену інформацію про 

підвищення кваліфікації адвокатів Хмельни- 

цької області за 2013-2014роки. 

протокольне  

2-3.3./15 11.02.2015р. Про укладення меморандуму про співпрацю з 

апеляційним судом Хмельницької області та 

іншими судовими установами   

Рішення не 

прийнято 

 

2-3.4./15 11.02.2015р. Про партнерство Ради  адвокатів 

Хмельницької області у ІІ Всеукраїнському 

дебатному турнірі «Маю право», який 

проводиться 21-22 березня 2015р. та надання  

протокольне  



ЖУРНАЛ 

реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2015 рік 
1000грн. матеріальної допомоги. 

3-1./15 23.02.2015р. Про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Аббасовій А.Г. у 

зв’язку зі зміною прізвища.  

Протокольне 

 

 

3-2./15 23.02.2015р. Про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Цуман В.М. у зв’язку 

зі зміною прізвища 

Протокольне   

4-1./15 04.03.2015р. Про Звернення до голови 3-го з’їзду 

адвокатів України  Гайворонської В.В., 

орг..комітету 3-го з’їзду адвокатів України   

та голови РАУ, НААУ Ізовітової Л.П. про 

включення до порядку денного з’їзду 

адвокатів України  додаткового питання.  

Окремий 

документ 

Надіслано  

РАУ 

4-2./15 04.03.2015р. Про встановлення у 2015 році граничної суми 

витрат на організацію кави-паузи при  

проведенні  заходів з підвищення кваліфікації 

адвокатів  в сумі 50,00 /п’ятдесят/грн. на одну 

особу. 

Протокольне  

4-3.1./15 04.03.2015р. Про проведення в травні 2015 року   

турніру з міні-футболу  серед юристів 

Хмельницької області «Юристи за мир» та 

заходи по організації турніру. 

Протокольне Інформація на 

сайті 

4-3.2./15 04.03.2015р. Про проведення заходів з участю дітей 

адвокатів  присвячених  Міжнародному 

дню захисту дітей (1 червня). 

Протокольне Інформація на 

сайті 

5-1./15 11.03.2015р. Про перенесення заслуховування 

проміжного звіту стажиста Кулика Я.С. у 

зв’язку з недоліками звіту 

Протокольне  

5-2.1./15 11.03.2015р. Про надання Шустіній Л. О.  розстрочки 

по сплаті щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування за 2015 рік. 

Окремий 

документ 

 

5-2.2./15 11.03.2015р. Про відмову в задоволенні заяви Сас М.І.  

про надання розстрочки по сплаті 

щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування 

за  2015 рік.  

Окремий 

документ 

 

5-2.3./15 11.03.2015р. Про відмову в задоволенні заяви 

Свірневського А.М.  про надання 

розстрочки по сплаті щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування за  2015 рік. 

Окремий 

документ 

 

5-2.4./15 11.03.2015р. Про відкладення розгляду заяви 

Статкевича Л.І. про розстрочку сплати 

внеску. 

Протокольне  

5-3./15 11.03.2015р. Про внесення до ЄРАУ відомостей про 

помічника адвоката Назаренко Є.В. та видачу 

посвідчення помічника адвоката Назаренко 

А.П. 

Окремий 

документ 

 

5-4./15 11.03.2015р. Про направлення Олійника О.В. на 

стажування до адвоката Барилюк О.А. 

Окремий 

документ 

 

5-5./15 11.03.2015р. Заслуховування узагальненої інформації 

по підвищенню кваліфікації адвокатами 

Рішення не 

приймалося 

Узагальнення

- додаток до 



ЖУРНАЛ 

реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2015 рік 

Хмельницької області за 2014 рік протоколу 

5-6./15 11.03.2015р. Про сприяння ХУУП та адвокату Мазуру 

А.П. у проведенні опитування по питаннях 

кримінального провадження шляхом 

розміщення анкети на сайті Ради адвокатів 

Хмельницької області 

Протокольне Розміщено на 

сайті 

6-1./15 08.04.2015р. Про звільнення Локтіонової С.А. від 

стажування та видачу Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Окремий 

документ 

 

6-2./15 08.04.2015р. Про перенесення заслуховування 

проміжного звіту стажиста Кулика Я.С. у 

зв’язку з недоліками звіту. 

Протокольно  

6-3.1./15 08.04.2015р. Про направлення Цибульського Д.В. на 

стажування до адвоката Барилюк О.А. 

Окремий 

документ 

 

6-3.2./15 08.04.2015р. Про направлення Березюка В.Г. на 

стажування до адвоката СівакТ.О. 

Окремий 

документ 

 

6-4./15 08.04.2015р. Про включення адвоката Костура С.В. до 

реєстру керівників стажування та укладення 

договору. 

Окремий 

документ 

 

6-5.1./15 08.04.2015р. Про відкликання подання  Ради відносно 

адвокатів, які  допустили прострочення 

оплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування 

за 2015 рік  не більше ніж на  3 місяця. 

Протокольне   

6-5.2./15 08.04.2015р. Обговорення  питань, пов’язаних з 

продовженням роботи 3-го з’їзду адвокатів 

України. 

Рішення не 

приймалося 

 

 


