
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 14 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                   25 листопада 2016 року  

 

                                                               Початок: 14:30год.,  закінчено:  16:00год. 

 

                                                       Присутні:   Вагіна Н.А. (голова Ради), Барилюк О.А.(секретар),  

                                                                       Клюка В.Ф.,Сітніков А.В., Кручініна Н.С.,  

                                                                       Возняк А.Г., Терлич В.Г 

                                                                            

                                                   Відсутні:    Пілінський С.І., Рохов О.В. 

 

                                                                   

                                                                                              

Порядок денний: 

1 Розгляд та обговорення документів, що виносяться на розгляд та затвердження Конференції 

адвокатів Хмельницької області 

2 Розгляд заяви адвоката Самбір Ольги Євгенівни про включення до реєстру керівників 

стажування. 

3 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

3.1 Розгляд заяви Волощука Павла Юрійовича про направлення на стажування до адвоката 

Бляхарського Ярослава Станіславовича 

3.2 Розгляд заяви Мандія Володимира Івановича про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни 

3.3 Розгляд заяви Шурмана Ярослава Васильовича про направлення на стажування до адвоката 

Косюка Романа Миколайовича 

3.4 Розгляд заяви Кузьменко Ірини Олександрівни про направлення на стажування до адвоката 

Возняк Алі Гюндузівни 

4 Розгляд заяви Олійника О.В. про включення до складу Комітету захисту 

5 Розгляд карток обліку залікових балів про підвищення кваліфікації за 2013-2015р. 

6 Про уповноваження Кручініної Н.С. розглядати звернення про притягнення до адміністративної 

відповідальності та приймати рішення. 

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

діяльністю Оніщуку Володимиру Вікторовичу 

 

 

1. Розгляд та обговорення документів, що виносяться на розгляд та затвердження 

Конференції адвокатів Хмельницької області  

1.Вирішили: 

За результатами проведеного обговорення та опрацювання - схвалити та подати на затвердження 

Конференції адвокатів Хмельницької області: Звіт Ради адвокатів Хмельницької області за 2016 

рік  (змістовний та про виконання кошторису за 11міс.) та проект  Кошторису Ради адвокатів 

Хмельницької області на 2017 рік. (Додаються). 

Клопотати перед Конференцією про делегування  Раді адвокатів Хмельницької області права  

затверджувати та/або змінювати  штатний розпис на 2016 рік в межах статті 14 витрат проекту 

Кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2016рік. 

 

2. Розгляд заяви адвоката Самбір О.Є.  про включення до реєстру керівників 

стажування   

2.1.Вирішили:  

Заяву   Самбір Ольги Євгенівни про керівництво стажуванням задовольнити.      

Включити адвоката  Самбір Ольгу Євгенівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 272, видане КДКА Хмельницької області 19.10.2002 року до Реєстру керівників 

стажування Ради адвокатів Хмельницької області та укласти з нею Договір на керівництво 

стажуванням. /повний текст рішення додається/   

 

3. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

3.1.  Розгляд заяви Волощука Павла Юрійовича про направлення на стажування до 

адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича  



3.1.Вирішили:  

 Направити Волощука Павла Юрійовича для проходження стажування до   керівника стажування  

Бляхарського Ярослава Станіславовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
№ 480, видане 30.06.2010 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. 

Старокостянтинівське шосе, буд. 26), строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Волощука Павла Юрійовича 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Бляхарському Я.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Волощука П.Ю. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Волощуком П.Ю. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових 

документів, складених відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми 

стажування:  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 

стажування, але не пізніше 06 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Внесок на забезпечення заходів з проходження стажування у розмірі 12 мінімальних 

заробітних плат на дату оплати підлягає сплаті  на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  

(код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не 

пізніше дати початку стажування  Волощука П.Ю.     /повний текст рішення додається/ 

 

3.2. Розгляд заяви Мандія Володимира Івановича про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни 

3.2 Вирішили:  

Направити Мандія Володимира Івановича  для проходження стажування до        керівника 

стажування  Барилюк Оксани Антонівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№403, видане 19.12.2007 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 

81) строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Мандія В.І. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Барилюк О.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Мандія В.І.. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Мандієм В.І. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити на  61% розмір внеску Мандія В.І. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування Мандія В.І. /повний текст 

рішення додається/ 

 

3.3. Розгляд заяви  Шурмана Ярослава Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича  

3.3.Вирішили:  

Направити Шурмана Ярослава Васильовича для проходження стажування до        керівника 

стажування  Косюка Романа Миколайовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 297, видане 03.03.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що 

містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. 

Героїв Майдану (Театральна) буд. 54 офіс А)  , строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Шурмана Ярослава Васильовича 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 



         Адвокату Косюку Р.М. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Шурмана Я.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Шурманом Я.В. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових 

документів, складених відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми 

стажування:  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 

стажування, але не пізніше 06 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

          Зменшити на  61% розмір внеску Шурмана Я.В. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає сплаті  на рахунок Ради адвокатів 

Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», 

МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Шурмана Я.В. /повний текст рішення 

додається/ 

 

3.4. Розгляд заяви Кузьменко Ірини Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузівни  

3.4.Вирішили:  

Направити Кузьменко Ірину Олександрівну для проходження стажування до        керівника 

стажування  Возняк Алі Гюндузівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

344, видане КДКА Хмельницької області на підставі рішення від 18 листопада 2004 року, робоча 

адреса: м. Хмельницький, вул. Подільська, буд.54/1, оф.4) строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Кузьменко І.О. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Возьняк А.Г. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Кузьменко І.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Кузьменко І.О. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити на  61% розмір внеску Кузьменко І.О. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування Кузьменко І.О.  /повний текст 

рішення додається/   
 

4. Розгляд заяви адвоката Олійника О.В. про включення до складу Комітету захисту 

4. Вирішили: 

      Кулєбякіна Вадима Олександровича - виключити зі складу Комітету захисту прав та 

гарантій здійснення адвокатської діяльності  при Раді адвокатів Хмельницької області у зв’язку з 

зупиненням здійснення адвокатської діяльності.       
      Олійника Олександра Васильовича включити у склад Комітета захисту прав адвокатів та 

гарантій здійснення адвокатської діяльності  при Раді адвокатів Хмельницької області  

 

5. Розгляд карток обліку залікових балів про підвищення кваліфікації за 2013-2015р. 

5. Вирішили: 

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

Косюку Роману Миколайовичу.  
 

6. Про уповноваження Кручініної Н.С. розглядати звернення про притягнення до 

адміністративної відповідальності та приймати рішення. 

 

6. Вирішили: 

Уповноважити члена Ради адвокатів Хмельницької області Кручініну Наталію Станіславівну  

розглядати матеріали за зверненнями про вчинення адміністративних правопорушень, за 



наслідками перевірки приймати відповідні рішення, складати протоколи про адміністративне 

правопорушення  за встановленою формою. 

На підтвердження наданих повноважень, видати доручення терміном дії на один рік.   

 

7. Прийняття Присяги адвоката України та видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Оніщуку Володимиру Вікторовичу. 
 

Головуюча запрошує Оніщука В.В. до складання присяги адвоката України. 

Звучить Державний Гімн України.  

Оніщук В.В. -  складає Присягу адвоката України, підписує два примірника Присяги адвоката 

України. 

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Оніщуку В.В. Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю ХМ № 000049, посвідчення адвоката, копію Присяги та  значок НААУ. 

 

 

 

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

 

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


