
Витяг: 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                        10 лютого 2016 року 

 

                                                                          Початок засідання – 14.00год., закінчення – 17.50год.    

 

                                                                             Присутні:  Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В., 

                                                                                                Возняк А.Г.,Клюка В.Ф., Барилюк О.А. , 

                                                                                                Терлич В.Г., Кручініна Н.С., Рохов О.В.,  

                                                                                                 Пілінський С.І. 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            За участі:    Басіста Н.Ю. (юрисконсульт-пом.голови 

                                                                                                 Ради), Каденко О.О. – члена РАУ,                                    

                                                                                                 Новіков М.В. – член КДКА 

                                         

 

                                                              Порядок денний: 

1 Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю Домбровській Ірині Ігорівні 

2 Розгляд  звіту про результати стажування стажиста Говорецького Геннадія Болеславовича 

(керівник стажування Говорецький А.Б.) 

3 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Чорної Галини Богданівни (керівник 

стажування Банашко І.Ю.)  

4 Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

4.1 Розгляд поточного звіту стажиста Чорної Тамари Олексіївни (керівник стажування Кушнір 

В.А.) 

4.2 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Темпер Альони Вадимівни 

(керівник стажування Кушнір В.А.) 

5 Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування: 

5.1 Розгляд заяви адвоката Дубінського Володимира Михайловича 

5.2 Розгляд заяви адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича 

5.2 Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича 

6 Розгляд заяв адвокатів про надання розстрочки по сплаті щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування: 

6.1 Розгляд заяви адвоката Шустіної Лариси Олександрівни 

6.2 Розгляд заяви адвоката Вітязь Оксани Петрівни 

6.3 Розгляд заяви адвоката Яворської Влади Михайлівни 

6.4 Розгляд заяви адвоката Німого Сергія Олександровича 

7 Розгляд заяв адвокатів  про внесення до ЄРАУ відомостей про помічників адвокатів: 

7.1 Розгляд заяви адвоката Красняк Л.Ф. про внесення відомостей про помічника адвоката Красняк 

Анастасію Володимирівну  

7.2 Розгляд заяви адвоката Олійника О.В. про внесення відомостей про помічника адвоката 

Сапотніцького Дениса Олеговича 

8 Розгляд та затвердження Положення про відрядження 

9 Розгляд питання  видачі Свідоцтв про підвищення кваліфікації та інші питання щодо виконання 

обов’язку по підвищенню кваліфікації адвокатами Хмельницької області 

10 Розгляд заяви адвоката Логінової Н.М. про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю та видачу свідоцтва нового зразка. 

 

1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Домбровській Ірині Ігорівні. 

 

Домбровська І.І. – складає Присягу адвоката України, підписує присягу. 



Вагіна Н.А. – вручає Домбровській І.І. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ 

№ 000027 від 10.02.2016р., посвідчення адвоката, копію Присяги та нагрудний знак НААУ, вітає 

адвоката. 

 

2. Розгляд  звіту про результати стажування стажиста Говорецького Геннадія 

Болеславовича (керівник стажування Говорецький А.Б.) 

 

2. Вирішили:  

      1. Продовжити проходження стажування стажистом Говорецьким Геннадієм Болеславовичем 

строком на один місяць. /Повний текст рішення додається/   

Рішення оголошено та вручено стажисту копію. 

 

3. Продовження розгляду звіту про результати стажування стажиста Чорної Галини 

Богданівни (керівник стажування Банашко І.Ю.) 

3. Вирішили:  

Затвердити   звіт та висновок про проходження  стажування стажиста Чорної Галини Богданівни. 

Видати Чорній  Галині Богданівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Складання Чорною Г.Б. присяги адвоката України  призначити на 9 березня 2016 року о 14.00год. 

 

         4.  Розгляд поточних звітів про проходження стажування 

 

    4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Чорної Тамари Олексіївни (керівник стажування     

          Кушнір В.А.) 

4.1.Вирішили:  

Затвердити   звіт та висновок про проходження  стажування стажиста. 

/повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Темпер Альони 

Вадимівни (керівник стажування Кушнір В.А.) 

4.2.Вирішили:  

Затвердити поточний  звіт  про проходження стажування стажиста Темпер Альони Вадимівни. 

Рекомендувати стажисту Темпер Альоні Вадимівні  та керівнику стажування адвокату Кушніру В.А. 

звернути увагу на вказані недоліки та врахувати рекомендації при подачі наступного звіту. /повний 

текст рішення додається/   
 

5. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування: 

 

5.1. Розгляд заяви адвоката Дубінського Володимира Михайловича. 

5.1. Вирішили:  

Звільнити адвоката Дубінського Володимира Михайловича від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік.  (Рішення додається) 

 

5.2. Розгляд заяви адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича.  

5.2. Вирішили:  

Звільнити адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича  від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік.  (Рішення додається) 

 

5.3. Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича. 

5.3. Вирішили:  

Звільнити адвоката Твердуна Миколу Миколайовича  від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік.  (Рішення додається) 

       

      6. Розгляд заяв адвокатів про надання розстрочки по сплаті щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування: 

6.1. Розгляд заяви адвоката Шустіної Лариси Олександрівни.  

6.1. Вирішили:   
Заяву   Шустіної  Лариси Олександрівни  про надання розстрочки по сплаті щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування задовольнити. 



Встановити адвокату Шустіній Ларисі Олександрівні наступний порядок сплати щорічного внеску на 

забезпечення адвокатського самоврядування за 2016 рік:    сума щорічного внеску, яка підлягає сплаті 

на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області: 964,60 грн. (70% від мінімальної заробітної плати 

встановленої на 01.01.2016 року ) має бути сплачена рівними частинами в розмірі по 241 гривень 15 

коп. до кінця 1-го кварталу та в першій декаді 2,3,4 кварталу поточного року на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області.  (Повний текст рішення додається)      

 

6.2. Розгляд заяви адвоката Вітязь Оксани Петрівни 

6.2. Вирішили:  

Заяву   Вітязь Оксани Петрівни  про надання розстрочки по сплаті щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування задовольнити. 

Встановити адвокату Вітязь Оксані Петрівні наступний порядок сплати щорічного внеску на 

забезпечення адвокатського самоврядування за 2016 рік:  

сума щорічного внеску, яка підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області: 964,60 

грн. (70% від мінімальної заробітної плати встановленої на 01.01.2016 року ) має бути сплачена 

рівними частинами в розмірі по 241 гривень 15 коп. до кінця 1-го кварталу та в першій декаді 2,3,4 

кварталу поточного року на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області. (Повний текст рішення 

додається)      

 

6.3. Розгляд заяви адвоката Яворської Влади Михайлівни 

6.3. Вирішили:  

Відмовити у задоволенні заяви  адвоката  Яворської Влади Геннадіївни про надання розстрочки по 

сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.  (Повний текст 

рішення додається)    

 

6.4. Розгляд заяви адвоката Німого Сергія Олександровича 

6.4. Вирішили:  

Відмовити у задоволенні заяви  адвоката  Німого Сергія Олександровича  про надання розстрочки по 

сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.  (Повний текст 

рішення додається)    

Вагіна Н.А. – доручаю БасистійН.Ю. повідомити цим адвокатам, не тільки рішення про відмову, а й 

те, що якщо вони сплатять внески у строк, зазначений ними в заявах, жодні негативні наслідки радою 

застосовуватися не будуть. 

 

7. Розгляд заяв адвокатів про внесення відомостей до ЄРАУ про помічників. 

 

7.1. Розгляд заяви адвоката Красняк Л.Ф. про внесення відомостей про помічника 

адвоката Красняк Анастасію Володимирівну. 

7.1. Вирішили: 

Заяву адвоката  Красняк Людмили Федорівни  про  внесення до ЄРАУ даних про її помічника  

Красняк Анастасію Володимирівну та про  видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Красняк 

Анастасії Володимирівни, яка закріплена за адвокатом Красняк Людмилою Федорівною, свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № 165, видане КДКА Хмельницької області на 

підставі рішення  від 12 березня 1997 року, робоча адреса:  Хмельницька область, м. Красилів, вул. 

Хотовицького, буд. 4. 

Видати  Красняк Анастасії Володимирівні  посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік.    /повний текст рішення додається/ 

 

7.2. Розгляд заяви адвоката Олійника О.В. про внесення відомостей про помічника 

адвоката    Сапотніцького Дениса Олеговича 

7.2. Вирішили: 

Заяву адвоката  Олійника Олександра Васильовича  про  внесення до ЄРАУ відомостей про його 

помічника  Сапотніцького Дениса Олеговича  та про  видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

         Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката Олійника 

Олександра Васильовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000020, видане 

Радою адвокатів  Хмельницької області 11.11.2015 року, робоча адреса:   м. Хмельницький, вул. 

Героїв Майдану 10, оф.207, - Сапотніцького Дениса Олеговича 

         Видати  Сапотніцькому Денису Олеговичу  посвідчення помічника адвоката встановленого 

зразка, строком на 1 рік. /Рішення додається/ 



 

8. Розгляд  та затвердження положення про відрядження. 

8. Вирішили:   

Затвердити Положення про відрядження Ради адвокатів  Хмельницької області, що додається. 

 

9. Розгляд питання про видачу Свідоцтв про підвищення кваліфікації та інші питання 

щодо виконання обов’язку по підвищенню кваліфікації адвокатами Хмельницької 

області  
 

9. Вирішили: 

1. Видати Свідоцтво про підвищення кваліфікації  за період оцінювання 2013 – 2015 роки адвокатам, 

які виконали вимоги абзацу третього пункту 14  Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, 

згідно списку, що додається (список №1). 

2. Видати Свідоцтво про підвищення кваліфікації  за період оцінювання 2013 – 2015 роки адвокатам, 

які з поважної причини, зокрема через не проведення у 2013 році в Хмельницькій області заходів з 

підвищення кваліфікації, не змогли отримати у 2013 році необхідну кількість  залікових балів з 

підвищення кваліфікації, згідно списку, що додається (список №2).  (Повний текст рішення 

додається) 

 

10. Розгляд заяви адвоката Логінової Н.М. про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю та видачу свідоцтва нового зразка. 

10. Вирішили: 

Заяву адвоката Логінової Наталії Миколаївни   про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю задовольнити.  

Замінити адвокату Логіновій Наталії Миколаївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю.   (Повний текст рішення додається)          

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                       /підпис/                                        Вагіна Н.А. 

 

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області                    /підпис/                                     Барилюк О.А.   


