
Витяг:
ПРОТОКОЛ № 5

засідання Ради адвокатів Хмельницької області

м. Хмельницький                                                                                                    09 березня 2022 року

                                                                                                                                  Початок:   14:00 год. 
                                                                                                                                   Закінчено: 16:00 год.

                                                                                  Присутні:      Вагіна Н.А. (голова Ради), 
Возняк А.Г., Заболотний А.М.,   
Клюка В.Ф., Кулабіна М.Ю.,  
Сітніков А.В., Терлич В.Г., 
Чулкова Н.К.                                                         

                                                                    .
                                             Відсутні:      Кручініна Н.С.

 За участю:    Барилюк О. А., Місяця А. П.,
    Савінського О.П.

  
Порядок денний:

1. Обрання секретаря Ради адвокатів Хмельницької області.
2. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю:
2.1. Святкевичу Вадиму Анатолійовичу;
2.2. Міняйлук Юлії Вікторівни;
2.3. Малому Руслану Анатолійовичу;
2.4. Гребенюку Олегу Васильовичу;
2.5. Стасюку Іллі Володимировичу.
3. Розгляд заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування Грамчуку Андрію Ігоровичу.
4. Розгляд заяви про направлення на стажування Дзісь Богдана Михайловича (керівник 

стажування - адвокат Прядун Володимир Борисович). 
5. Виключення з Реєстру керівників стажування адвоката Призиглей Марії Іванівни. 
6. Інформація про вжиття особливих заходів у період воєнного стану.
7. Призначення уповноваженого члена РАХмО на розгляд матеріалів та складання 

протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення 
права на інформацію), у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

8. Розгляду заяви адвоката Карвана Олександра Миколайовича про звільнення від 
сплати щорічного внеску на реалізацію адвокатського самоврядування за 2022 рік у зв’язку з 
наявністю в нього інвалідності 2-ї групи. 

9. Розгляд першого поточного звіту стажиста Білика Сергія Олександровича. 

1. Обрання секретаря Ради адвокатів Хмельницької області.
1.Вирішили: Обрати секретарем Ради адвокатів Хмельницької області Кулабіну Марину Юріївну.    
 

2. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на заняття 
адвокатською діяльністю

2.2. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Міняйлук Юлією Вікторівною.   

2.3. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Малим Русланом Анатолійовичем.   

2.4. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Гребенюком Олегом Васильовичем.   



2.1.Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Святкевич Вадим Анатолійович. онлайн.

2.5. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Стасюку Іллі Володимировичу. онлайн. 

3. Розгляд заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 
без проходження стажування Грамчуку Андрію Ігоровичу.

3.Вирішили :
Видати Грамчуку Андрію Ігоровичу, в день складання Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Складання Грамчуком Андрієм Ігоровичем Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити о 13:00 годині 06 квітня  2022 року за адресою: 
м.Хмельницький, вул.Подільська, 81 (АО «Юрколегія»). /повний текст рішення додається/

4. Розгляд заяви про направлення на стажування Дзісь Богдана Михайловича 
(керівник стажування - адвокат Прядун Володимир Борисович).

 4.Вирішили:
Видати Дзісю Богдану Михайловичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  
         

Керівником стажування Дзіся Богдана Михайловича строком на 6 (шість) місяців 
призначити адвоката Прядуна Володимира Борисовича (Свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю № 290, видане КДКА Рівненської області 03.09.1999, згідно відомостей, 
що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, 
вул. Подільська, буд.9/1). 
          Затвердити індивідуальний план стажування Дзіся Б.М.  
        Встановити наступні строки подання стажистом Дзісем Б.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 Дзісю Б.М., не пізніше дати початку стажування, сплатити:
         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування в розмірі 1950,00 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 3900,00 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  3250,00 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 Прядуну В.Б.

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Дзіся Б.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/

5. Виключення з Реєстру керівників стажування адвоката Призиглей Марії Іванівни.
5.  Вирішили:

        Виключити  адвоката Призиглей Марію Іванівну з  Реєстру керівників стажування Ради 



адвокатів Хмельницької області. /повний текст рішення додається/

6. Інформація про вжиття особливих заходів у період воєнного стану.
Рекомендувати адвокатам не публікувати в групах адвокатів Хмельниччини у Вайбер та 

Телеграм інформацію про свої власні волонтерські досягнення, в тому числі і таку, яка подається у 
формі звітів. 

6.Вирішили:
        Схвалити переказ  28.02.20022 за рахунок коштів Ради адвокатів Хмельницької області 
благодійної допомоги на підтримку ЗСУ  та наказ голови Ради адвокатів Хмельницької області №4 
від 03.03.2022 «Про вжиття особливих заходів у період воєнного стану» /повний текст наказу 
додається/    
     

7. Призначення уповноваженого члена РАХмО на розгляд матеріалів та складання 
протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 
КУпАП (порушення права на інформацію), у частині, що стосується порушення 
права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність».

7.Вирішили:
        Уповноважити члена Ради адвокатів Заболотного А.М. на розгляд матеріалів та складання 
протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене  статтею 212-3 КУпАП (порушення 
права на інформацію), у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на період зупинення свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю Кручініної Н.С.   

8. Розгляд заяви адвоката Карвана Олександра Миколайовича про звільнення від 
сплати щорічного внеску на реалізацію адвокатського самоврядування за 2022 рік 
у зв’язку з наявністю в нього інвалідності 2-ї групи.

8.Вирішили:
Зменшити адвокату Карвану Олександру Миколайовичу суму щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік, в частині що підлягає до сплати 
на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області, на 75%. Решта суми щорічного внеску в сумі 
434,25 грн. підлягає до сплати на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області. /повний текст 
рішення додається/.

9. Розгляд першого поточного звіту стажиста Білика Сергія Олександровича.
9.Вирішили:      
Відкласти заслуховування  першого поточного звіту стажиста Білика С.О. на наступне 

засідання, яке відбудеться  06.04.2022 о 13:00 год. за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 
буд.81 (приміщення АО «Юрколегія»).
            Викликати стажиста Білика С.О. та керівника стажування адвоката Шамрая В.В.  на 
засідання Ради адвокатів Хмельницької області для розгляду першого поточного звіту. 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області           /підпис/                                   Наталія ВАГІНА

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області          /підпис/                          Марина КУЛАБІНА

 


