
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                             10 лютого 2021 року  

 

                             Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:    17 :  10 год. 

 

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

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

                                              Кулабіна М.Ю. 

                                                                                 

                                              Відсутні:   Клюка В.Ф., Сітніков А.В.     

 

                                                                            За участі:  Басістая Н.Ю.,  Лучковський В. В., 

                                                                                                Дем’янова В.І.                                  

 

                                        

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Ходаківській Ірині Юріївні. 

1.2.  Семененко Денису Володимировичу. 

2. Розгляд звітів про результати стажування стажистів:  
2.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Халупного Андрія Вадимовича 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

2.2. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Марченко (Хомічук) Олени 

Анатоліївни (керівник стажування адвокат Гуменюк Оксана Сергіївна). 

2.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Столаби Юлії Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

2.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Дорофєєвої Наталії Іванівни 

(керівник стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

3. Розгляд перших поточних звітів стажистів:  
3.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Дорофєєвої Наталії Іванівни 

(керівник стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

3.2. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Манзяк Юлії Юріївни (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

3.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича 

(керівник стажування адвокат Плавуцький Вадим Вікторович). 

3.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бессонова Олександра 

Володимировича (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3.5. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Комара Івана Васильовича (керівник 

стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

4. Розгляд других поточних звітів стажистів:  
4.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Дорофєєвої Наталії Іванівни 

(керівник стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

5. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

без проходження стажування: 

5.1.  Розгляд заяви Барбелюха Богдана Миколайовича. 

5.2.  Розгляд заяви Салко Олександра Володимировича.  

6. Розгляд заяв про включення в реєстр керівників стажування: 

6.1.  Розгляд заяви адвоката Демʼянова Ігоря Юрійовича. 

6.2.  Розгляд заяви адвоката Музики-Стефанчук Оксани Анатоліївни.  

7. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

7.1.  Розгляд заяви Габай Оксани Павлівни. 

7.2.  Розгляд заяви Бабія Андрія Олександровича. 

8. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування: 



8.1.  Розгляд заяви адвоката Лисюка Івана Вікторовича. 

8.2.  Розгляд заяви адвоката Тимофіїва Анатолія Павловича. 

8.3.  Розгляд заяви адвоката Дубінського Володимира Михайловича.  

8.4.  Розгляд заяви адвоката Ніколайочука Володимира Севериновича. 

8.5.  Розгляд заяви адвоката Ваківа Василя Васильовича. 

8.6.  Розгляд заяви адвоката Сас Марії Іванівни.  

8.7.  Розгляд заяви адвоката Березюка Олександра Борисовича. 

8.8.  Розгляд заяви адвоката Остафійчука Олександри Олександрівни. 

8.9.  Розгляд заяви адвоката Хомяка Олександра Миколайовича. 

8.10.Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича. 

8.11.Розгляд заяви адвоката Баженової Альони Вікторівни. 

8.12.Розгляд заяви адвоката Карвана Олександра Миколайовича. 

8.13.Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича. 

8.14.Розгляд заяви адвоката Злотенка Сергія Олександровича. 

8.15.Розгляд заяви адвоката Перунського Олександра Васильовича. 

8.16.Розгляд заяви адвоката Поповича Василя Йосиповича. 

8.17.Розгляд заяви адвоката Сторожука Юрія Володимировича. 

8.18.Розгляд заяви адвоката Міщенко Олега Михайловича.   

9. Розгляд питання про припинення стажування Грушко Анни Геннадіївни (керівник 

стажування адвокат Хмелевська Наталія Володимирівна).  

10. Розгляд питання про виключення адвокатів з реєстру керівників стажування.  

11. Розгляд заяви Грушко Анни Геннадіїни про направлення на стажування до адвоката 

Хмелевської Наталі Володимирівни.   



12. Інше. 

 

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

адвокатською діяльністю 

Звучить Гімн України  

 

1.1.  Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю Ходаківській Ірині Юріївні   

 

1.2. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю Семененко Денису Володимировичу    

 

2. Розгляд звітів про результати проходження стажування. 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Халупного 

Андрія Вадимовича (керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

2.1. Вирішили:      

Затвердити звіт Халупного Андрія Вадимовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Халупному Андрію Вадимовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю в день складання ним присяги адвоката України. 

Складання Халупним Андрієм Вадимовичем присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 10 березня 2020 року. /повний текст 

рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Марченко 

(Хомічук) Олени Анатоліївни (керівник стажування адвокат Гуменюк Оксана 

Сергіївна). 

. 

2. 2. Вирішили:      

Визнати поважними причини пропуску строку подання стажистом Хомічук Оленою 

Анатоліївною  звіту про проходження стажування.  

2.2. Вирішили:      

Затвердити звіт Хомічук Олени Анатоліївни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Хомічук Олені Анатоліївні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання ним присяги адвоката України. 

Складання Хомічук Оленою Анатоліївною присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 10 березня 2020 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.3. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Столаби 

Юлії Миколаївни (керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

2.3. Вирішили:      

Затвердити звіт  Столаби Юлії Миколаївни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Столабі Юлії Миколаївні, в день складання Присяги адвоката України,  Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Столабою Ю.М. Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької 

області  призначити о 14 год. 00  хв. 10 березня 2021 року. /повний текст рішення додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Дорофєєвой 

Наталії Іванівни (керівник стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

2.3. Вирішили:      

Відкласти розгляд звіту про результати стажування стажиста Дорофєєвої Наталії Іванівни.  

 

3. Розгляд перших поточних звітів стажистів.  

3.1. Розгляд звіту стажиста Дорофєєвої Наталії Іванівни (керівник стажування 

адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

3.1. Вирішили:       



Затвердити перший та другий поточні звіти стажиста Дорофеєвої Наталії Іванівни про 

проходження 372 годин стажування за період з 03 березня 2020 року  по 03 липня 2020 

року./повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд звіту стажиста Манзяк Юлії Юріївни (керівник стажування адвокат 

Підлісний Олег Володимирович). 

3.2. Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт стажиста Манзяк Юлії Юріївни про проходження 247 годин 

стажування за період з 18.11.2020 р.  по 18.01.2021 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Повторний розгляд звіту стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича 

(керівник стажування адвокат Плавуцький Вадим Вікторович). 

3.3. Вирішили:      

Затвердити 1-й поточний звіт стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича про проходження 284 

годин стажування за період з 22.10.2020 р. по 22.12.2020 р. 

/повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд звіту стажиста Бессонова Олександра Володимировича  (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3.4. Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Бессонова Олександра Володимировича  про проходження  

190 годин стажування за період з 01.12.2020р. по 31.01.2021р./повний текст рішення 

додається/. 

 
3.5. Розгляд звіту стажиста Комара Івана Васильовича  (керівник стажування 

адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

3.5. Вирішили:       

Затвердити перший  поточний звіт Комара Івана Васильовича про проходження 216 годин 

стажування за період з 16.11.2020р. по 15.01.2021р. 
Рекомендувати керівнику стажування та стажисту при подальшому проходженні стажування 

врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині цього рішення./повний текст рішення 

додається/. 

 

4. Розгляд других звітів стажистів.  

4.1. Розгляд звіту стажиста Дорофєєвої Наталії Іванівни (керівник стажування 

адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

розгляд даного питання обʼєднаний з питанням 3.1 порядку денного, за яким вже прийнято 

рішення. 

 

5. Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу Свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.  

5. 1. Розгляд заяви Барбелюха Богдана Миколайовича.  

5.1. Вирішили : 

Видати   Барбелюх Богдану Миколайовичу, в день складання Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Барбелюх Богданом Миколайовичем Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 10 березня 2021 р. о 14.00 годині за адресою: м. 

Хмельницький, вул. Зарічанська,5/3, оф.801. 

/повний текст рішення додається/. 

 

5.2. Розгляд заяви Салка Олександра Володимировича.  

5.2. Вирішили : 

Видати Салко Олександру Володимировичу, в день складання Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Салко Олександром Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 10 березня 2021 року о 14.00 годині за адресою: 

м.Хмельницький, вул.Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення додається/. 

 

6. Розгляд заяв адвокатів про включення в реєстр керівників стажування: 



6.1. Розгляд заяви адвоката Демʼянова Ігоря Юрійовича. 

6.1. Вирішили:  

Адвоката Дем’янова Ігоря Юрійовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю серія ХМ № 415, видане 07.07.2008 р. Хмельницькою обласною КДКА, який 

здійснює адвокатську діяльність у складі адвокатського об’єднання «ЛЕКСКОМ», робоча 

адреса: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 13, включити до Реєстру керівників 

стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 3 (три) вакантних  місця 

стажистів./повний текст рішення додається/.     

 

6.2.Розгляд заяви адвоката Музики-Стефанчук Оксани Анатоліївни. 

6.2. Вирішили:  

Адвоката Музику-Стефанчук Оксану Анатоліївну, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю серія ХМ №2650, видане 10.05.2018 р. Радою адвокатів 

Хмельницької області,   робоча адреса: м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 65, кв.45, 

включити до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 3 

(три) вакантних  місця стажистів./повний текст рішення додається/.     

 

7. Розгляд заяви про направлення на стажування.  

7.1. Розгляд заяви Габай Оксани Павлівни про направлення на стажування до 

адвоката Заболотного Антона Миколайовича.  

7.1. Вирішили:  

Габай Оксану Павлівну  направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Габай Оксани Павлівни  строком на 6 (шість) місяців призначити 

адвоката Заболотного Антона Миколайовича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 439 видане 18.11.2009 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей 

ЄРАУ здійснює адвокатську діяльність у складі адвокатського об’єднання «Адвокатська 

контора «Місяць та партнери», робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. 

Хмельницький, вул. Володимирська, буд.105, кв. 4). 

Затвердити індивідуальний план стажування Габай О.П. 

Встановити наступні строки подання стажистом Габай О.П. 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  від стажиста 

Габай О.П. направлення на стажування. 

Стажисту Габай О.П.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1800,00 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 3600,00 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  3000,00 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 Заболотному А.М.: 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання від стажиста Габай О.П. направлення на 

стажування, 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/. 



 

7.2. Розгляд заяви Бабія Андрія Олександровича про направлення на стажування 

до адвоката Шамрая Василя Вікторовича.  

7.2. Вирішили:  

Бабій Андрія Олександровича  направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Керівником стажування Бабій Андрія Олександровича строком на 6 (шість) місяців призначити 

адвоката Шамрая Василя Вікторовича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 359 видане 29.07.2005 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей 

ЄРАУ Шамрай В.В. здійснює індивідуальну адвокатську діяльність, робоче місце адвоката 

знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 6). 

Затвердити індивідуальний план стажування Бабій А.О. 

Встановити наступні строки подання стажистом Бабій А.О. 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  від стажиста 

Бабій А.О. направлення на стажування. 

Стажисту Бабій А.О.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1800,00 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 3600,00 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  3000,00 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 від стажиста Бабій А.О. направлення на 

стажування, 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/.    

  

8. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування: 

8.1. Розгляд заяви адвоката Лисюка Івана Вікторовича. 

8.1. Вирішили:      

Звільнити адвоката Лисюка Івана Вікторовича від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, на 

весь час здійснення адвокатом Лисюком Іваном Вікторовичем адвокатської діяльності./повний 

текст рішення додається/. 

 

8.2. Розгляд заяви адвоката Тимофіїва Анатолія Павловича. 

8.2. Вирішили : 

Звільнити адвоката Тимофіїва Анатолія Павловича  від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, на 

весь час здійснення адвокатом Тимофіївим Анатолієм Павловичем адвокатської 

діяльності./повний текст рішення додається/. 

 

8.3. Розгляд заяви адвоката Дубінського Володимира Михайловича. 



8.3. Вирішили : 

Звільнити адвоката Дубінського Володимира Михайловича від сплати 70% щорічного внеску 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, 

на весь час здійснення адвокатом Дубінським Володимиром Михайловичем адвокатської 

діяльності./повний текст рішення додається/. 

 

8.4. Розгляд заяви адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича. 

8.4. Вирішили : 

Звільнити адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича  від сплати 70% щорічного внеску 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік./повний текст рішення 

додається/. 

 

8.5. Розгляд заяви адвоката Ваківа Василя Васильовича. 

8.5. Вирішили : 

Звільнити адвоката Ваківа Василя Васильовича  від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, на 

весь час здійснення адвокатом Ваківом Василем Васильовичем адвокатської 

діяльності./повний текст рішення додається/. 

 

8.6. Розгляд заяви адвоката Сас Марії Іванівни. 

8.6. Вирішили : 

Відмовити у задоволення заяви адвоката Сас Марії Іванівни про звільнення від сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 

рік./повний текст рішення додається/. 

 

8.7. Розгляд заяви адвоката Березюка Олександра Борисовича. 

8.7. Вирішили : 

Звільнити адвоката Березюка Олександра Борисовича від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, на 

весь час здійснення адвокатом Березюком Олександром Борисовичем  адвокатської 

діяльності./повний текст рішення додається/. 

 

8.8. Розгляд заяви адвоката Остафійчук Олександри Олександрівни. 

8.8. Вирішили : 

Звільнити адвоката Остафійчук Олександру Олександрівну   від сплати 70% щорічного внеску 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік./повний текст рішення 

додається/. 

 

8.9. Розгляд заяви адвоката Хомяка Олександра Миколайовича. 

8.9. Вирішили : 

Звільнити адвоката Хомяка Олександра Миколайовича від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік./повний текст рішення 

додається/. 

 

8.10. Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича. 

8.10. Вирішили : 

Звільнити адвоката Твердуна Миколу Миколайовича від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік./повний текст рішення 

додається/. 

 

8.11. Розгляд заяви адвоката Баженової Альони Ігорівни. 

8.11. Вирішили : 

Звільнити адвоката Баженову Альону Ігорівну від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, на 

весь час здійснення адвокатом Баженовою Альоною Ігорівною  адвокатської діяльності 

/повний текст рішення додається/. 

 

8.12. Розгляд заяви адвоката Карвана Олександра Миколайовича. 

8.12. Вирішили : 



Задовольнити заяву адвоката Карвана Олександра Миколайовича частково.Звільнити адвоката 

Карвана Олександра Миколайовича від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік./повний текст рішення додається/. 

 

8.13. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича. 

8.13. Вирішили : 

Звільнити адвоката Журбу Миколу Вікторовича  від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік./повний текст рішення 

додається/. 

 

8.14. Розгляд заяви адвоката Злотенка Сергія Олександровича. 

8.14. Вирішили : 

Звільнити адвоката Злотенка Сергія Олександровича від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, на 

весь час здійснення адвокатом Злотенком Сергієм Олександровичем  адвокатської 

діяльності./повний текст рішення додається/. 

 

8.15. Розгляд заяви адвоката Перунського Івана Васильовича. 

8.15. Вирішили : 

Звільнити адвоката Перунського Івана Васильовича від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, на 

весь час здійснення адвокатом Перунським Іваном Васильовичем  адвокатської 

діяльності./повний текст рішення додається/. 

 

8.16. Розгляд заяви адвоката Поповича Василя Йосиповича. 

8.16. Вирішили : 

Звільнити адвоката Поповича Василя Йосиповича від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік, та надалі - на постійно, на 

весь час здійснення адвокатом Поповичем Василем Йосиповичем адвокатської 

діяльності./повний текст рішення додається/. 

 

                  8.17. Розгляд заяви адвоката Сторожука Юрія Володимировича. 

8.17. Вирішили : 

Звільнити адвоката Сторожука Юрія Володимировича  від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік./повний текст рішення 

додається/. 

 

8.18. Розгляд заяви адвоката Міщенко Олега Михайловича. 

8.18. Вирішили : 

Заяву адвоката Міщенка Олега Михайловича про звільнення його від сплати 70% щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік залишити без 

розгляду. 

 

9. Розгляд питання про припинення стажування стажисту Грушко Анни 

Геннадіївни (керівник стажування адвокат Хмелевська Наталя 

Володимирівна).  

9. Вирішили : 

Припинити стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю Грушко Анни Геннадіївни у адвоката Хмелевської Наталі Володимирівни./повний 

текст рішення додається/. 

 

10. Розгляд питання про виключення адвокатів з реєстру керівників стажування.  

10. Вирішили : 

Включити з Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області адвокатів: 

Свіжого Олександра Володимировича; Лучковського Валентина Вікторовича; Клюку 

Володимира Федоровича; Гіппіуса Олександра Борисовича; Шкодяка Ігоря 

Антоновича./повний текст рішення додається/. 

 

11. Розгляд заяви Грушко Анни Геннадіївни про направлення на стажування до 



адвоката Хмелевської Наталі Володимирівни.  

11. Вирішили:  

Видати Грушко Анні Геннадіївні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Грушко А.Г. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Хмелевську Наталю Володимирівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ № 456, видане 14.01.2010 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що 

містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Грушко А.Г. 

Встановити наступні строки подання стажистом Грушко А.Г. 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 Грушко А.Г.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1800,00 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 3600,00 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  3000,00 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 Хмелевській Н.В. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Грушко А.Г., 

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/.     

 

 

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

 

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

        

 



 

  


