
 
 

П Р О Т О К О Л № 3 

   засідання  Ради адвокатів Миколаївської області 

28 лютого  2020 року        м. Миколаїв 

 

ПРИСУТНІ:  Антипченко В.К. – голова Ради адвокатів Миколаївської області, Ютовець 

О.О.,Бараненко Д.В.,   члени Ради - Кірюхін О.М., Мантуленко І.С.,  Деміда В.В., Герцун В.С.,  

Сторчак С.О., Нетідова С.І., Павлович Є.В., Надточиєва А,П., Рідош-Шаповал В.І., Коваль М.Г., 

Вавілов А.Є. 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Прийняття Присяги адвоката та отримання свідоцтв  про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

2.  Затвердження звітів про проходження стажування. 

3. Про видачу свідоцтва помічнику адвоката без проходження стажування . 

4. Направлення на стажування та призначення керівників стажування. 

5. Про подовження стажування. 

6. Про звільнення від сплати щорічних внесків. 

 7 . Про подання до КДКА матеріалів про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

адвокатів за несплату внесків. 

  8. Різне  

1 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 Антипченко В.К.  -  Сьогодні урочисто приймають Присягу адвоката України та отримують 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Буряченко Т.М., Стефурак Є.С.. Сурикова 



І.А., Гафич І.І., Бондаренко О.М., Слісаренко А.Г.  на підставі відповідних  рішень Ради адвокатів 

Миколаївської області від 31.01.2020р.  

  

Названі особи урочисто прийняли Присягу адвоката України та отримали свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю, попереджені про необхідність реєстрації у органах 

податкової служби. 

2 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

Бараненко Д.В.  –   – Пропоную затвердити звіти про проходження стажування та видати свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю всім стажистам, що успішно пройшли стажування, 

надали відповідні звіти, а саме:  Рущенко О.О., Радчич О.А., Шилан Д.О., Жеребцов С.В., Шиянюк 

О.В., Запорожець Н.Л., Костюков Д.І., Покидько Є.К., Яловчук С.В., Коваленко О.Л., Хуторний Д.В. 

Пропоную   прийняти рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю названим особам. 

Голосували: за – одноголосно. 

Вирішили:  Затвердити звіти про проходження стажування та видати  27 березня  2020 року 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: 

 Рущенко Олена Олександрівна      рішення № 58 

 Радчич Олександр Анатолійович      рішення № 59 

 Шилан Дарія Олександрівна       рішення № 60 

 Жеребцов Сергій Вілорович       рішення № 61 

 Шиянюк Ольга Вікторівна       рішення № 62 

 Запорожець Наталя Леонідівна      рішення № 63 

 Костюков Денис Ігорович       рішення № 64 

 Покидько Євген Костянтинович      рішення № 65 

 Яловчук Сергій Васильович       рішення № 66 

 Коваленко Олена Леонідівна       рішення № 67 

 Хуторний Дмитро Володимирович      рішення № 68 

 

3  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Бараненко Д.В.-  До РАМо з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування звернулася  Глушко Світлана Вячеславівна, яка певний час 

працює помічником адвоката  Абакумова С.М. Пропоную задовольнити надану заяву. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за - одноголосно. 

 ВИРІШИЛИ: Видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування помічнику адвоката Абакумова С.М. 

 Глушко Світлані Вячеславівні       рішення № 69 

 



 

4 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Бараненко Д.В.- До РАМо  з заявами про направлення на стажування з 28.02.2020р.та 

призначення керівників стажування  звернувся Нікітін С.В. Пропоную задовольнити надану заяву. 

   

ГОЛОСУВАЛИ:  за – одноголосно.       

 ВИРІШИЛИ:  Задовольнити надану заяву,   на стажування з 28.02.2020р., призначити    

керівника стажування, про що внести відповідні данні до ЄРАУ,  та затвердити індивідуальний 

план стажування: 

Нікітін Сергій Володимирович (керівник  Сторчеус Ю.І.)   рішення № 70 

 

5 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Бараненко Д.В.-  З заявою про затвердження звіту про стажування звернувся стажер Плешивцев 

Ю.О., який проходив стажування під керівництвом адвоката Гагашкіної Л.І., але, як з’ясувалося , 

стажер не виконав план стажування – не пройшов онлайн-курс  для стажерів. При таких 

обставинах ми не можемо затвердити його звіт про проходження стажування. Пропоную прийняти 

рішення про подовження стажування стажера Плешивцева Ю.О. на 1 місяць зі стягненням з нього 

відповідної плати за стажування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за -  одноголосно. 

 Вирішили: Подовжити стажування на один місяць зі стягненням відповідної плати за 

стажування під керівництвом адвоката Гагашкіної Лілії Іванівни стажера 

 Плешивцева Юрія Олександровича      рішення № 71  

 

 

6 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Антипченко В.К. – До Ради адвокатів Миколаївської області з заявою про звільнення від сплати 

щорічних внесків адвокатів до РАМо звернувся  адвокат  Сорочан Василь Васильович, який є 

учасником бойових, інвалід 3 групи.   Пропоную задовольнити надану заяву та звільнити   

адвоката Сорочан В.В. в від сплати 70% щорічного внеску адвоката, якій підлягає сплаті до РАМо у 

2020 році. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за -  одноголосно. 

 Вирішили: Звільнити від сплати 70% щорічного внеску адвокатів на забезпечення 

роботи органів адвокатського самоврядування, що підлягають сплаті до Ради адвокатів 

Миколаївської області у 2020 році, адвоката Сорочан Василя Васильовича - учасника бойових 

дій та інваліда 3 групи  

           Рішення № 72 



 

7 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО            

Герцун В.С. – На сьогоднішнє засідання РАМо викликалися, але не з’явилися   адвокати  

Арбатський О.В., Арбатський С.О., Бровченко Т.В., Головко Л.М. , Левандовський С.О. та Балагула 

Т.Л.,  які неодноразово попереджалися про необхідність сплати щорічних внесків адвокатів, але 

так і не сплатили.   

Антипченко В.К.-  Пропоную  направити до КДКА матеріали стосовно названих адвокатів для 

вирішення питання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. 

ГОЛОСУВАДИ:  за - одноголосно.      

 ВИРІШИЛИ:     Направити до КДКА миколаївської області матеріали щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності  за несплату щорічних внесків адвокатів  стосовно  

 Арбатського Олександра Валентиновича     рішення № 73 

 Арбатського Сергія Олександровича      рішення № 74 

 Балагула Тетяни Леонідівни       рішення № 75 

 Бровченко Тамари Василівни       рішення № 76 

 Головко Людмили Михайлівни      рішення № 77 

 Левандовського Сергія Олександровича     рішення № 78 

 

8 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО   

Антипченко В.К. – До РАМо надійшла заява адвоката Репіна В.М. про зняття з нього достроково 

дисциплінарного стягнення. Вважаю таку заяву безпідставною - вирішення такого питання нічим 

не передбачено , та пропоную залишити її без розгляду ,прийняти її до відома.   

 ГОЛОСУВАДИ:  за - одноголосно.      

 ВИРІШИЛИ:   Заяву Репіна В.М. про дострокове зняття дисциплінарного стягнення 

залишити без розгляду, прийняти її до відома.       

 ___________________________________________________________________ 

Антипченко В.К. – До РАМо надійшла заява адвоката Апостолова В.О. про відстрочку сплати 

щорічного внеску адвоката за 2020 рік. Пропоную задовольнити надану заяву, відстрочити 

адвокату Апостолову сплату щорічного внеску адвоката за 2020 рік до 30.06.2020р. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  за  -  12         

    проти -  1        

    утрималися – 1       

 ВИРІШИЛИ: Заяву адвоката Апостолова Віктора Олександровича задовольнити, 

відстрочити йому сплату щорічного внеску адвоката для забезпечення роботи органів 

адвокатського самоврядування за 2020 рік до 30 червня 2020 року.      

____________________________________________________________________ 

Антипченко В.К. -  Протягом року усі члени РАМо виконують певну роботу, яка потребує певних 

зусиль та витрати часу. Пропоную виплатити усім члени РАМо грошову компенсацію у розмірі 

мінімальної заробітної плати. 



ГОЛОСУВАДИ:  за - одноголосно.      

 ВИРІШИЛИ: Членам Ради адвокатів Миколаївської області виплатити грошову 

компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати.    Рішення № 79 

__________________________________________________________________ 

Антипченко В.К –  Хочу відмітити хорошу роботу голови комітету з організації святкових заходів 

адвоката Мотильчук Юлії , яка активно попрацювала при організації проведення святкових заходів 

та семінарів для адвокатів Миколаївської області, за що пропоную виплатити їй винагороду в 

розмірі мінімальної заробітної плати.  

ГОЛОСУВАДИ:  за - одноголосно.      

 ВИРІШИЛИ: За активну працю з організації проведення святкових заходів та семінарів 

для адвокатів голові комітету з організації святкових заходів Ради адвокатів Миколаївської 

області  виплатити голові комітету адвокату Мотельчук Юлії Ігоревні грошову компенсацію  в 

розмірі мінімальної заробітної плати.        

            Рішення 

№ 80 

___________________________________________________________________ 

Антипченко В.К – Найближчтм часом ми запланували проведення  двох семінарів  з підвищення 

кваліфікації адвокатів, для чого запрошені  лектори, яким необхідно заплатити за їх роботу. 

Пропоную виплатити кожному лектору  грошову винагороду згідно укладеного договору  

 Крім того, певну роботу з організації та проведення семінарів виконують керівник Центру 

підвищення кваліфікації адвокатів Крейтор К.С. та стюард Садиленко Л.Ю., що має 

передбачати  додаткову оплату їх праці. Пропоную виплатити Крейтор К.С. 2000 гривень, а 

Садиленко Л.Ю. – 1000 гривень.  

ГОЛОСУВАДИ:  за - одноголосно.      

 ВИРІШИЛИ: у зв’язку із організацією та проведенням семінарів з підвищення кваліфікації 

адвокатів Миколаївської області виплатити: 

-  кожному лектору  грошову винагороду згідно умов договору, а також витрати на 

проживання а транспортні витрати   

- виплатити Крейтор К.С. 2000 гривень, а Садиленко Л.Ю. – 1000 гривень за 

організацію та проведення семінарів 

          Рішення № 81 

________________________________________________________________________ 

    Наступне засідання РАМо – 27 березня  2020 року.  

 

Голова Ради адвокатів Миколаївської області    Антипченко В.К.              

Секретар Ради адвокатів Миколаївської області   Мантуленко І.С.   

 


