
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                             10 березня 2021 року  

 

                             Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:    16 :  00 год. 

 

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

                                                                     Чулкова Н.К., Терлич В.Г. 

                                                                                Кручініна Н.С., Кулабіна М.Ю., 

                                                                       Клюка В.Ф., Сітніков А.В. 

 

           Відсутня:       Возняк А.Г. 

                                           За участі:       Демʼянової В.І., Басістої Н.Ю. 

   
  

  

Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Беребелюху Богдану Миколайовичу.  

1.2.  Салко Олександру Володимировичу. 

1.3.  Столабі Юлії Миколаївні.  

1.4.  Халупному Андрія Вадимовичу. 

1.5.  Хомічук Олені Анатоліївні. 

2. Розгляд других поточних звітів стажистів:  
2.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Гуменюк Алі Павлівни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна).  

3. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

3.1.  Розгляд заяви Рудківської Наталії Володимирівни. 

3.2.  Розгляд заяви Вжешневського Олександра Валерійовича.  

4. Розгляд заяв про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування: 

4.1.  Розгляд заяви адвоката Мороза Володимира Миколайовича. 

5. Розгляд питання про стан сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за 2021 рік.   

6. Інше. 

 

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

заняття адвокатською діяльністю 

Звучить Гімн України  

 

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

заняття адвокатською діяльністю Беребелюху  Богдану Миколайовичу.   

 

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

заняття адвокатською діяльністю Салко Олександру Володимировичу.    

 

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

заняття адвокатською діяльністю Столабі Юлії Миколаївні.   

 

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

заняття адвокатською діяльністю Халупному Андрію Вадимовичу.   

 

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

заняття адвокатською діяльністю Хомічук Олені Анатоліївні.   

 

2. Розгляд других поточних звітів стажистів.  



2.1. Розгляд звіту стажиста Гуменюк Алі Павлівни (керівник стажування 

адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

2.1. Вирішили:       
Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Гуменюк Алі Павлівни про проходження 298 годин 

стажування, 22 години юридичної практики, за період з 22.12.2020 р.  по 22.02.2021 

р./повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд заяви про направлення на стажування.  

3.1. Розгляд заяви Рудківської Наталії Володимирівни про направлення на 

стажування до адвоката Демʼянова Ігоря Юрійовича.  

3.1. Вирішили:  

Видати Рудківській Наталії Володимирівні направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Рудківської Н.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Дем’янова Ігоря Юрійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № № 

415, видане 07.07.2008 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що 

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

Затвердити індивідуальний план стажування Рудківської Н.В.           

Встановити наступні строки подання стажистом Рудківською Н.В.  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 Рудківській Н.В.,   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 Дем’янову І.Ю. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Рудківської 

Н.В., 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/. 

 

3.2. Розгляд заяви Вжешневського Олександра Валерійовича про направлення 

на стажування до адвоката Барилюк Оксани Антонівни.  

3.2. Вирішили:  

Видати Вжешневському Олександру Валерійовичу направлення для проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю.   

Керівником стажування Вжешневського О.В. строком на 6 (шість) місяців призначити 

адвоката Барилюк Оксану Антонівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 403, видане 19.12.2007 Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, 



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

Затвердити індивідуальний план стажування Вжешневського О.В. 

Встановити наступні строки подання стажистом Вжешневським О.В. 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 Вжешневському О.В., 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 Барилюк О.А. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Вжешневського О.В., 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. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування: 

4.1. Розгляд заяви адвоката Мороза Володимира Миколайовича.  

4.1. Вирішили:      

Звільнити адвоката Мороза Володимира Миколайовича від сплати 70% щорічного внеску 

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

постійно, на весь час здійснення адвокатом Морозом Володимиром Миколайовичем  

адвокатської діяльності./повний текст рішення додається/. 

 

5. Розгляд питання про стан сплати щорічних внесків на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік.  

5. Вирішили : 

Направити адвокатам, відносно яких відсутні відомості про сплату ними щорічного внеску 

на забезпечення  реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік, листи про 

необхідність  виконання ними обовʼязку щодо сплати вказаного внеску, підготовку та 

направлення яких доручити юрисконсульту Ради адвокатів Хмельницької області 

Демʼяновій В.І.   

 

 

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

 

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

        

 

  


