
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                        06 лютого 2020 року  

 

                                                       Початок:   13 :  00 год.  

                                                 закінчено:  15 : 00 год. 

 

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

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

                                                                                                         Чулкова Н.К., Сітніков А.В., 

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

                                                                                                                Пілінський С.І., Кулабіна М.Ю. 

                                                         

                                                                                                                                            

                                                                                         За участі:     Рохов О.В., Басістая Н.Ю.       

 

                                                                          

Порядок денний: 

1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на 

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Фердман Олені Михайлівні.  

1.2.  Матущак Мирославі Геннадіївні. 

1.3.  Бурлаці Олександру Миколайовичу. 

1.4.  Куркевичу Олегу Віталійовичу. 

1.5.  Гуменюку Олександру Миколайовичу. 

1.6.  Баліцькому Олександру Олеговичу. 

1.7.  Луценко Катерині Володимирівні.  

2. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

2.1.  Розгляд заяви Прокопчук Віти Михайлівни про направлення на стажування до 

адвоката Шамрая Василя Вікторовича.   

3. Розгляд заяв про звільнення від сплати щорічного внеску, надання 

розстрочки: 

3.1. Розгляд заяви адвоката Ващенко Сергія Євгеновича.  

3.2. Розгляд заяви адвоката Плющ Лідії Петрівни.  

3.3. Розгляд заяви адвоката Магери Миколи Михайловича.  

3.4. Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича.  

3.5. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича.  

3.6. Розгляд заяви адвоката Калюки Миколи Олексійовича.  

3.7. Розгляд заяви адвоката Кохан Божени Павлівни.  

3.8. Розгляд заяви адвоката Коломієць Ліани Юріївни.   

3.9. Розгляд заяви адвоката Перунського Івана Васильовича.  

3.10.Розгляд заяви адвоката Поповича Василя Йосиповича.    

       3.11.Розгляд заяви адвоката Приступи Миколи Івановича.  

       3.12.Розгляд заяви адвоката Сторожука Юрія Володимировича.                                                  

4. Розгляд заяв стажистів: 

4.1. Розгляд заяви стажиста Леськова Вадима Степановича про відкріплення адвоката 

Бондаря Віктора Броніславовича від керівництва його стажуванням, про 

призначення керівником стажування адвоката Хмелевську Наталю 

Володимирівну.  

4.2. Розгляд заяви стажиста Кравчука Володимира Івановича про поновлення 

стажування. 

5. Розгляд питання про включення до складу комітету захисту прав та гарантій 

адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області: 

5.1.  Розгляд заяви адвоката Лисинчука Олександра Олександровича.  

5.2.  Розгляд заяви адвоката Куца Івана Олексійовича.  

6. Інше.  

 

1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на 



заняття адвокатською діяльністю 

 

2.Розгляд заяв  стажистів 

 

2.1. Розгляд заяви Прокопчук Віти Михайлівни про направлення на стажування 

до адвоката Шамрая Василя Вікторовича. 

2.1.Вирішили:  

Прокопчук Віту Михайлівну направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Прокопчук В.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Шамрая Василя Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 359 

видане 29.07.2005 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Прокопчук В.М. 

Встановити наступні строки подання стажистом Прокопчук В.М. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 

стажування та інші матеріали стажування:   

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

стажування; 

        - другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох місяців 

стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Прокопчук В.М.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1416,90 грн. (10% від 

трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, 

рахунок № UA 623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2833,80 грн. (20% від 

трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок 

№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  2361,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок 

№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365). 

Адвокату Шамраю В.В. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Прокопчук В.М., 

надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2020 році, надання 

розстрочки 

 

3.1.  Розгляд заяви адвоката Ващенка Сергія Євгеновича.  

3.1.Вирішили : 

Звільнити адвоката Ващенко Сергія Євгеновича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд заяви адвоката Плющ Лідії Петрівни. 

3.2. Вирішили : 

Звільнити адвоката Плющ Лідію Петрівну від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за 2020 рік./повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд заяви адвоката Магери Миколи Михайловича. 

3.3. Вирішили : 



Звільнити адвоката Магеру Миколу Михайловича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича. 

3.4. Вирішили : 

Звільнити адвоката Твердуна Миколу Миколайовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича. 

3.5. Вирішили : 

Звільнити адвоката Журбу Миколу Вікторовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.6. Розгляд заяви адвоката Калюки Миколи Олексійовича. 

3.6. Вирішили : 

Звільнити адвоката Калюку Миколу Олексійовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.7. Розгляд заяви адвоката Кохан Божени Павлівни. 

3.7. Вирішили : 

Звільнити адвоката Кохан Божену Павлівну від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік./повний текст рішення додається/. 

 

3.8. Розгляд заяви адвоката Коломієць Ліани Юріївни. 

3.8. Вирішили : 

Звільнити адвоката Коломієць Ліану Юріївну від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.9. Розгляд заяви адвоката Перунського Івана Васильовича. 

3.9. Вирішили : 

Звільнити адвоката Перунського Івана Васильовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.10. Розгляд заяви адвоката Поповича Василя Йосиповича. 

3.10. Вирішили : 

Звільнити адвоката Поповича Василя Йосиповича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.11. Розгляд заяви адвоката Приступи Миколи Івановича.  

3.11. Вирішили : 

Звільнити адвоката Приступу Миколу Івановича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

3.12. Розгляд заяви адвоката Сторожука Юрія Володимировича про 

відтермінування  сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування за 2020 рік.   

3.12. Вирішили : 

Заяву адвоката Сторожука Юрія Володимировича задовольнити. 

Відтермінувати адвокату Сторожуку Юрію Володимировичу сплату щорічного внеску на 

забезпечення адвокатського самоврядування за 2020 рік до 01.07.2020 року./повний текст 

рішення додається/. 

 

4. Розгляд заяв стажистів 

4.1. Розгляд заяви стажиста Леськова Вадима Степановича про відкріплення 

адвоката Бондаря Віктора Броніславовича від керівництва його стажуванням, про 

призначення керівником стажування адвоката Хмелевську Наталю Володимирівну.   

4.1. Вирішили : 

Призначити адвоката Хмелевську Наталю Володимирівну /свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 456 видане 14.01.2010 року КДКА Хмельницької області, згідно 



відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області/ 

керівником стажування Леськова Вадима Степановича строком на 3  місяці.          

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Хмелевській Н.В.: 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Леськова В.С., надати  

Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку стажування; - 

укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд заяви Кравчука Володимира Івановича про поновлення 

стажування.  

4.2. Вирішили : 

Поновити, починаючи з 21 січня 2020 року, стажування Кравчука Володимира Івановича  у 

адвоката Циганюк Юлії Володимирівни призначене рішенням Ради адвокатів Хмельницької 

області  № №8-5.8/19 від 08.05.2019р./повний текст рішення додається/.       

                             : 

5.Розгляд питання про включення до складу комітету захисту прав та гарантій 

адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області  

5.1. Розгляд заяви адвоката Лисинчука Олександра Олександровича. 

5.1. Вирішили : 

Заяву адвоката Лисинчука Олександра Олександровича задовольнити, включити його до складу 

Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів 

Хмельницької області. 

 

5.2.  Розгляд заяви адвоката Куца Івана Олексійовича.  

5.2. Вирішили : 

Заяву адвоката Куца Івана Олексійовича задовольнити, включити його до складу Комітету захисту 

прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області. 

 

 

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

 

Секретар засідання   Ради адвокатів Хмельницької області         /підпис/                     Кручініна Н.С.  


