
Витяг: 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                        09 березня 2016 року 

 

                                                                          Початок засідання – 14.00год., закінчення – 17.40год.    

 

                                                                             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.,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                            За участі:    Басіста Н.Ю. (юрисконсульт-помічник 

                                                                                                 голови Ради) 

                                         

 

                                                              Порядок денний: 

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

діяльністю Чорній Галині Богданівні 

2 Розгляд остаточних звітів про результати стажування: 

2.1 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Говорецького Геннадія Болеславовича 

(керівник стажування Говорецький А.Б.) 

2.2 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Пічугіна Дмитра Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Кушнір В.А.)  

2.3 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Лебедєва Максима Олеговича (керівник 

стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович) 

2.4 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Агафонова Андрія Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович) 

2.5 Розгляд звіту про результати стажування стажиста  Федик Наталії Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович) 

3 Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Харченко Сергія Миколайовича  (керівник стажування 

Свірневська Н.В.) 

3.2 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Гуцула Сергія Івановича 

(керівник стажування Місяць А.П.) 

3.3 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Рачок Романа 

Володимировича (керівник стажування Місяць А.П.) 

3.4 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Горячева Олексія 

Анатолійовича (керівник стажування Возняк А.Г.) 

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

адвокатського самоврядування: 

4.1 Розгляд заяви адвоката Заречнюка В’ячеслава Володимировича 

4.2 Розгляд заяви адвоката Мороза Володимира Миколайовича 

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

реалізації адвокатського самоврядування: 

5.1 Розгляд заяви адвоката Кривинчук Олени Володимирівни 

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

6.1 Розгляд заяви адвоката Рудика Вадима Миколайовича про внесення відомостей про помічника 

адвоката Рарицького Тараса Вадимовича  

6.2 Розгляд заяви адвоката Сторожука Юрія Володимировича про внесення відомостей про 

помічника адвоката Шведа Олега Володимировича 

7 Розгляд заяви Клюцука Вадима Петровича про видачу Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

8 Розгляд заяви адвоката Німого Сергія Олександровича про включення до реєстру керівників 

стажування 

9 Розгляд питання про направлення подання до КДКА стосовно адвокатів, які порушили строк 

сплати щорічного внесу на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

10 Розгляд питання  видачі Свідоцтв про підвищення кваліфікації адвокатам за 3-річний період 

оцінювання. 

11 Розгляд питання щодо доповнення/зміну складу комісії з оцінювання якості, своєчасності та 

повноти надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 



 Інше 

 

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

адвокатською діяльністю Чорній Галині Богданівні. 

 

Чорна Галина Богданівна – складає Присягу адвоката України, підписує присягу. 

Вагіна Н.А. – вручає Чорній Г.Б. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 

000028 від 09.03.2016р., посвідчення адвоката, копію Присяги, вітає адвоката. 

 

2. Розгляд остаточних  звітів про результати стажування. 

 

2.1. Розгляд  звіту про результати стажування стажиста Говорецького Геннадія Болеславовича 

(керівник стажування Говорецький А.Б.) 

 

2.1 Вирішили:  

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Говорецького Геннадія Болеславовича.        

Видати Говорецькому Геннадію Болеславовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. 

Складання  Говорецьким  Г.Б. Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів Хмельницької 

області призначити на 23 березня 2016 року об 10 год.00хв./Повний текст рішення додається/   

Рішення оголошено ГоворецькомуГ.Б. 

 

2.2. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Пічугіна Дмитра Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Кушнір В.А.) 
 

2.2. Вирішили:  

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Пічугіна Дмитра Сергійовича.   

Видати Пічугіну Дмитру Сергійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Пічугіним Д.С. Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів Хмельницької області 

призначити на 23 березня 2016 року об 10 год.00хв./Повний текст рішення додається/   

 

2.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Лебедєва Максима Олеговича (керівник 

стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович) 

 

2.3. Вирішили:  

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Лебедєва Максима Олеговича.   

Видати Лебедєву Максиму Олеговичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Лебедєвим М.О. Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів Хмельницької 

області призначити на 23 березня 2016 року об 10 год.00хв./Повний текст рішення додається/   

 

2.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Агафонова Андрія Валерійовича 

(керівник стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович) 

 

2.4. Вирішили:  

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Агафонова Андрія Валерійовича.   

Видати Агафонову Андрію Валерійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Агафоновим А.В. Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів Хмельницької 

області призначити на 23 березня 2016 року об 10 год.00хв./Повний текст рішення додається/   

 

2.5. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Федик Наталії Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович) 

 

2.5. Вирішили:  

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Федик Наталії Володимирівни.   

Видати Федик Наталії Володимирівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Федик Н.В. Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів Хмельницької області 

призначити на 23 березня 2016 року об 10 год.00хв./Повний текст рішення додається/   

 

         3.  Розгляд поточних звітів про проходження стажування 

 

    3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Харченко Сергія Миколайовича  (керівник 

стажування Свірневська Н.В.) 



 

3.1.Вирішили:  

Затвердити поточний звіт стажиста Харченка Сергія Миколайовича про проходження 2-х місяців  

стажування. 

Рекомендувати стажисту Харченко С.М. та керівнику стажування Свірневській Н.В.  приділити 

більшу увагу опрацювання стажистом норм діючого цивільно-процесуального законодавства та 

виправити допущені у процесуальних документах помилки./повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Гуцула Сергія 

Івановича (керівник стажування Місяць А.П.) 

3.2.Вирішили:  

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Гуцула Сергія Івановича. 

Рекомендувати стажисту Гуцулу С.І. приділити більшу увагу нормам діючого кримінально-

процесуального законодавства та виправити допущені у процесуальних документах неточності 

/повний текст рішення додається/   
 

3.3. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Рачок Романа 

Володимировича (керівник стажування Місяць А.П.) 

3.3.Вирішили:  

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Рачка Романа Володимировича. 

Рекомендувати стажисту Рачку Р.В. та керівнику стажування адвокату Місяцю А.П. надавати всі 

проекти процесуальних  документів, які складались стажистом у період проходження 

стажування./повний текст рішення додається/   

 

3.4. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Горячева Олексія 

Анатолійовича (керівник стажування Возняк А.Г.) 

3.4.Вирішили:  

Затвердити поточний  звіт  стажиста Горячева Олексія Анатолійовича про проходження 2-х місяців 

стажування. 

Рекомендувати стажисту Горячеву О.А. та керівнику стажування адвокату Возняк А.Г. врахувати 

зауваження викладені в мотивувальній частині цього рішення, при складанні процесуальних 

документів та в наступному звіті  надати серед інших підготовлених стажистом документів, 

документи що пов’язані із організацією та здійсненням адвокатської діяльності – договір про надання 

правової допомоги, адвокатські запити, зразок ордера адвоката, тощо. 

Звернути увагу стажиста на необхідність дотримання ним строків подання звітів про проходження 

стажування, встановлених рішенням  Ради адвокатів Хмельницької області  №16-3.3/15 від 

9.12.2015р. /повний текст рішення додається/   

 

 

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

реалізації адвокатського самоврядування: 

 

4.1. Розгляд заяви адвоката Зарєчнюка Вячеслава  Володимировича. 

4.1. Вирішили:  

Звільнити адвоката Зарєчнюка В’ячеслава Володимировича від сплати щорічного внеску на 

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

 

4.2. Розгляд заяви адвоката Мороза Володимира Миколайовича.  

4.2. Вирішили:  

Звільнити адвоката Мороза Володимира Миколайовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік.  (Рішення додається) 

 

       

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

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування: 

5.1. Розгляд заяви адвоката Кривинчук Олени Володимирівни.  

5.1. Вирішили:   
Відмовити Кривинчук Олені Володимирівні у наданні розстрочки по сплаті щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.  (Повний текст рішення додається)    

 

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



 

6.1. Розгляд заяви адвоката Рудика В.М. про внесення відомостей про помічника адвоката 

Рарицького Тараса Вадимовича. 

6.1. Вирішили: 

Заяву адвоката  Рудика Вадима Миколайовича  про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Рарицького Тараса Вадимовича та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Рарицького 

Тараса Вадимовича, який закріплений за адвокатом Рудиком Вадимом Миколайовичем, свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № 773, видане 13.07.2012 року КДКА Хмельницької 

області на підставі рішення № 83 від 21 червня 2012 року, робоча адреса: Хмельницька область, м. 

Кам`янець-Подільський, вул. Першотравнева 1, оф.7. 

Видати Рарицькому Тарасу Вадимовичу  посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік.         /повний текст рішення додається/ 

 

6.2. Розгляд заяви адвоката Сторожука Ю.В. про внесення відомостей про помічника 

адвоката    Шведа Олега Володимировича 

6.2. Вирішили: 

Заяву адвоката  Сторожука Юрія Володимировича  про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Шведа Олега Володимировича та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Шведа Олега 

Володимировича, який закріплений за адвокатом Сторожуком Юрієм Володимировичем, свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № 2886,видане 23.04.2008 року КДКА Донецької 

області на підставі рішення № 42 від 23 квітня 2008 року, робоча адреса: Хмельницька область, смт. 

Теофіполь, вул. Небесної Сотні,36        

Видати Шведа Олегу Володимировичу  посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік.       /Рішення додається/ 

 

6.3.  Розгляд заяви адвоката Бондаря В.Б. про внесення відомостей про помічника 

адвоката Лисюка Олександра Олександровича. 

6.3. Вирішили: 

         Заяву адвоката  Бондара Віктора Броніславовича  про  внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника  Лисюка Олександра Олександровича та про видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

         Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Лисюка 

Олександра Олександровича, який закріплений за адвокатом Бондарем Віктором Броніславовичем, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 580, видане 07.11.2011 року КДКА 

Хмельницької області робоча адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Володимирська 

63, оф. 1 ,     

          Видати Лисюку Олександру Олександровичу посвідчення помічника адвоката встановленого 

зразка, строком на 1 рік.    /повний текст рішення додається/ 

 

 

7. Розгляд заяви Клюцука Вадима Петровича про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування 

 

7.Вирішили:  

     Звільнити Клюцука Вадима Петровича від проходження стажування на підставі ч.5 ст.10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

     Видати Клюцуку Вадиму Петровичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 

після складання ним Присяги адвоката України;  

     Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області призначити на 

23 березня 2016 року на 10.00 год.    /Рішення додається/ 

 

 

8. Розгляд заяви адвоката Німого Сергія Олександровича про включення до реєстру 

керівників стажування 

8. Вирішили:   

Включити адвоката  Німого Сергія Олександровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 276/Н, видане 18.06.2007 року Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 

Кіровоградської області, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 

буд.12, кв.49 до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області та укласти з 

ним Договір на керівництво стажуванням /повне рішення додається/. 



 

 

9. Розгляд питання про направлення подання до КДКА стосовно адвокатів, які порушили 

строк сплати щорічного внесу на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

 

9.Вирішили:   

Звернутися до КДКА Хмельницької області з поданням про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності адвокатів, які не сплатять щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування до 31 березня 2016 року  

 

 

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

щодо виконання обов’язку по підвищенню кваліфікації адвокатами Хмельницької 

області  
 

10. Вирішили: 

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

згідно списку, що додається.  (Повний текст рішення додається) 

 

11. Розгляд  питання щодо доповнення/зміну складу комісії з оцінювання якості, 

своєчасності та повноти надання адвокатами безоплатної правової допомоги 

 

  

11. Вирішили: 

1.  Прийняти відставку Зарєчнюка В’ячеслава Володимировича  та виключити його зі складу комісії з 

оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

2. Включити до складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області адвокатів Дембіцького 

Валерія Олександровича та Черевика Сергія Станіславовича (за згодою). 

3. Призначити Коваля Євгена Оксентійовича  заступником голови комісії  з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги (за згодою). 

4. Призначити Фанду Надію Миколаївну секретарем  комісії  з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги (за згодою). (Повний текст 

рішення додається)          

 

 

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

 

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


