
ЖУРНАЛ 

Реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2013-2014 роки 
№ 

рішення 

Дата 

прийняття 

рішення 

Короткий зміст /або тема прийнятого 

рішення 

Форма 

рішення 

 

Примітки 

 

1-1.1/13 27.11.2013р. Про обрання заступником голови Ради – 

Сітнікова А.В. 

Протокольне  

1-1.2/13 27.11.2013р. Про обрання секретарем Ради – Барилюк 

О.А. 

Протокольне  

1-2.1/13 27.11.2013р. Про визначення юридичної та фактичної 

адреси Ради адвокатів хмельницької обл. 

Протокольне  

1-2.2/13 27.11.2013р. Уповноваження заступника на підписання 

договору безопл.користув. приміщенням. 

Протокольне  

1-2.3/13 27.11.2013р. Про визначення постійної дати 

проведення засідань Ради – ІІ середа 

кожного місяця 

Протокольне  

1-2.2/13 27.11.2013р. Про постійне запрошення на засідання 

Ради представника в РАУ 

Протокольне  

1-3.1/13 27.11.2013р. Про затвердження штатного розкладу Окремий 

документ 

 

1-3.2/13 27.11.2013р. Про доручення розробити посадові 

інструкції на штатних працівників 

Протокольне  

1-4/13 27.11.2013р. Визначення відповідальних членів Ради 

за окремі напрямки роботи Ради 

Протокольне  

1-5.1./13 27.11.2013р. Про заходи по розробці веб-сайту Протокольне  

1-5.2./13 27.11.2013р. Створення робочої групи для 

забезпечення своєчасного випуску 

поліграфічної продукції РАР 

Протокольне  

1-6.1./13 27.11.2013р. Створення оргкомітету по святкування 

Дня адвокатури 

Протокольне  

1-6.2./13 27.11.2013р. Створення оргкомітету з підготовки участі 

у У всеукраїнському фестивалі колядок 

протокольне  

2-1/13 11.12.2013р. Про визначення офіційного сайту Ради 

адвокатів Хмельницької області – 

www.kmrada-unba.org   

Замовлення візитних карток з 

інформацією про адресу сайту 

протокольне  

2-2/13 11.12.2013р. Про створення реєстру керівників 

стажування, розміщення на сайті 

інформації для осіб, які бажають бути 

керівн. стажування 

протокольне  

2-4/13 11.12.2013р. Про проведення урочистостей з нагоди 

Дня адвокатури 

протокольне  

2-5/13 11.12.2013р. Про придбання офісного приміщення  по 

вул. Зарічанська,5/3 площею 157,5кв.м по 

ціні 5350грн за 1кв.м.без ПДВ 

протокольне  

4-1/14 15.01.2013р. Про встановлення розміру та порядку 

сплати внеску на забезпечення заходів з 

проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

Додаток до 

протоколу 

 

4-2/14 15.01.2013р. Про встановлення плати за 

адміністрування послуг з оформлення 

посвідчення та ведення особової справи 

помічника адвоката в розмірі 50% м.з.п. 

протокольне  

4-3/14 15.01.2013р. Про створення комісії з оцінювання 

якості,повноти та своєчасності надання 

безоплатної правової допомоги 

протокольне  

http://www.kmrada-unba.org/


ЖУРНАЛ 

Реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2013-2014 роки 
4-4.1/14 15.01.2013р. Про включення до реєстру керівників 

стажування адвоката Аббасової А.Г. 

окремий 

документ 

 

4-4.2/14 15.01.2013р. Про включення до реєстру керівників 

стажування адвоката Барилюк О.М. 

окремий 

документ 

 

4-4.3/14 15.01.2013р. Про включення до реєстру керівників 

стажування адвоката Якимчук Н.П. 

окремий 

документ 

 

4-5/14 15.01.2013р. Про направлення листів про необхідність 

сплати внесків 

протокольне  

4-6/14 15.01.2013р. Визначення адвокатів уповноважених від  

Ради в містах  та райцентрах  

Додаток  до 

протоколу 

 

5-1/14 12.02.2014р. Про затвердження форми договору з 

керівниками стажування 

Додаток  до 

протоколу 

 

5-2.1/14 12.02.2014р. Про включення Зарєчнюка В.В. до реєстру 

керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.2/14 12.02.2014р. Про включення Демянова С.М. до реєстру 

керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.3/14 12.02.2014р. Про включенняДемянової О.М. до реєстру 

керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.4/14 12.02.2014р. Про включення Сівак Т.О. до реєстру 

керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.5/14 12.02.2014р. Про включення Гаврилюка С.В. до 

реєстру керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.6/14 12.02.2014р. Про включення Кулєбякіна В.О. до 

реєстру керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.7/14 12.02.2014р. Про включення Ватраса В.А. до реєстру 

керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.8/14 12.02.2014р. Про включення Радчишина О.І.. до 

реєстру керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.9/14 12.02.2014р. Про включення Іванова А.Б. до реєстру 

керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-2.10/14 12.02.2014р. Про включення Місяця А.П. до реєстру 

керівників стажування 

окремий 

документ 

 

5-3/14 12.02.2014р. Про направлення на стажування Якимчука 

О.О. 

окремий 

документ 

 

5-4/14 12.02.2014р. Про обрання представника до складу 

Комітету захисту прав та гарантій 

адвокатської діяльності (Кулєбякіна В.О.)  

 

протокольне 

 

5-5/14 12.02.2014р. Про видачу Красняку І.В. посвідчення 

помічника адвоката та внесення до ЄРАУ 

окремий 

документ 

 

5-6/14 12.02.2014р. Про направлення листів адвокатам, які не 

сплатили внесок за 2013р. та/або які не 

надали данні для внесення до ЄРАУ 

 

протокольне 

 

5-7/14 12.02.2014р. Про заходи з підвищення кваліфікації 

адвокатів 

протокольне  

5-8.1/14 12.02.2014р. Схвалення дій щодо укладення договору 

позики з КДКА 

протокольне  

5-8.2/14 12.02.2014р. Про укладення з КДКА договору 

користування офісним приміщенням 

протокольне  

6-1/14 12.03.2014р. Про інформацію  Каденко О.О. щодо 

засідання та рішень  РАУ від 28.02.2014р. 

протокольне  

6-2/14 12.03.2014р. Визначення представників адвокатури до 

складу конкурсної комісії з відбору 

адвокатів для надання БВПД 

протокольне  

6-3.1./14 12.03.2014р. Про включення Стасишина А.Л. до 

реєстру керівників стажування 

окремий 

документ 

 

6-3.2/14 12.03.2014р. Про включення Савінського О.П. до окремий  



ЖУРНАЛ 

Реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2013-2014 роки 
реєстру керівників стажування документ 

6-3.3./14 12.03.2014р. Про відкладення розгляду заяви Косюка 

Р.М. про включення до реєстру керівників 

стажування 

протокольне  

6-4/14 12.03.2014р. Про направлення на стажування Кедруна 

Л.С. 

окремий 

документ 

 

6-5/14 12.03.2014р. Про видачу Прядуну Р.В. посвідчення 

помічника адвоката та внесення до ЄРАУ 

окремий 

документ 

 

6-6.2/14 12.03.2014р. Затвердження плану заходів з підвищення 

кваліфікації адвокатів  на 2014р. 

Додаток до 

протоколу 

 

6-7/14 12.03.2014 Визначення реєстраційної групи учасників 

семінару  

протокольне  

7-1/14 – 

7-5/14 

12.03.2014 Вирішення організаційних питань 

проведення зборів та Конференції 

адвокатів  Хмельницької області  

Протокольні   

8-1/14 17.03.2014р. Внесення змін та доповнень до рішення 

Про встановлення розміру та порядку 

сплати внеску …за стажування…»  

Додаток до 

протоколу 

 

8-2/14 17.03.2014р. Про розгляд звернення Сафулько С. та 

Висоцького В. 

протокольне  

8-3.1/14 

8-3.2./14 

17.03.2014р. Вирішення організаційних питань 

проведення зборів  адвокатів  у регіонах 

Хмельницької області  

Протокольні   

9-1.1./14 27.03.2014р. Визначення відповідальної особи по 

проведенню 29.03.2014р. зборів адвокатів 

м. Хмельницького 

Протокольне  

9-1.2./14 27.03.2014р. Визначення реєстраційної групи на  

зборах адвокатів м. Хмельницького 

Протокольне  

9-1.3./14 27.03.2014р. Визначення  реєстраційної групи на 

Конференції адвокатів  Хмельницької обл. 

Протокольне  

9-2/14 27.03.2014р. Про укладення договору на розробку 

програмного забезпечення 

Протокольне  

9-3/14 27.03.2014р. Про направлення на стажування Пташкіна 

М.К. 

окремий 

документ 

 

9-4/14 27.03.2014р. Про повернення частини коштів за 

керівництво стажуванням 

Протокольне  

9-5/14 27.03.2014р. Про проведення футбольного турніру Протокольне  

10-1/14 03.04.2014р. Про відшкодування витрат на 

відрядження  делегатам Конференції з 

інших населених пунктів 

Протокольне  

11-1/14 16.04.2014р. Про включення Косюка Р.М. до реєстру 

керівників стажування 

Окремий 

документ 

 

11-2.1./14 16.04.2014р. Про направлення на стажування   

Стешіної Т.М. 
Окремий 

документ 

 

11-2.2./14 16.04.2014р. Про направлення на стажування   

Білозор Г. Г. 

Окремий 

документ 

 

11-2.3./14 16.04.2014р. Про направлення на стажування Кармаш 

Н.М. 

Окремий 

документ 

 

11-2.4./14 16.04.2014р. Про направлення на стажування Липень 

С.В. 

Окремий 

документ 

 

11-3.1./14 16.04.2014р. Про  задоволення заяви адвоката 

Долгополова М.Д. про розстрочку 

сплати щорічних внесків. 

Окремий 

документ 

 

11-3.2./14 16.04.2014р. Про часткове задоволення заяви 

адвоката Хмелевської Н.В. про  

Окремий 

документ 

 



ЖУРНАЛ 

Реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2013-2014 роки 

розстрочку сплати щорічних внесків 

11-3.3./14 16.04.2014р. Про відмову в задоволенні заяви адвоката 

Сенчук В.М. щодо розстрочки сплати 

щорічних внесків 

Окремий 

документ 

 

11-4.1./14 16.04.2014р. Затвердження положення про проведення 

Першого турніру з міні-футболу  серед 

юристів Хмельницької області  «Юристи 

за мир» 

Окремий 

документ 

 

11-4.2./14 16.04.2014р. Створення Оргкомітету по проведенню 

футбольного турніру 

Протокольне  

11-4.3./14 16.04.2014р. Про загальне керівництво та фінансове  

забезпечення проведення футбольного 

турніру 

Протокольне  

12-1/14 21.05.2014р. Про включення Дацишиної М.В. до 

реєстру керівників стажування 

Окремий 

документ 

 

12-2/14 21.05.2014р. Про направлення на стажування Каруна 

В.П. 

Окремий 

документ 

 

12-3.1./14 21.05.2014р. Про  задоволення заяви адвоката 

Климковецької Г.В. про розстрочку 

сплати щорічних внесків. 

Окремий 

документ 

 

12-3.2/14 21.05.2014р. Про  задоволення заяви адвоката 

Струсевича Ф.Я. про розстрочку 

сплати щорічних внесків. 

Окремий 

документ 

 

12-3.3/14 21.05.2014р. Про  часткове задоволення заяви 

адвоката Дубінського В.М. про 

розстрочку сплати щорічних внесків. 

Окремий 

документ 

 

12-4.1/14 21.05.2014р. Про уповноваження Сітнікова А.В. на 

підписання договорів 

Протокольне   

12-4.2/14 21.05.2014р. Про укладення договорів з 

балансоутримувачем будинку  по вул. 

Зарічанська,5/3 та з ПК «Зоря» 

Протокольне   

12-5.1/14 21.05.2014р. Про затвердження проміжного звіту 

стажиста Якимчука О.О. та висновку 

керівника стажування  

Окремий 

документ 

 

12-5.2/14 21.05.2014р. Про затвердження проміжного звіту 

стажиста Кедруна Л.С. та висновку 

керівника стажування  

Окремий 

документ 

 

12-6/14 21.05.2014р. Про направлення представника до  складу 

комітету з з питань адвокатської етики 

при НААУ 

Протокольне  

12-7.1/14 21.05.2014р. Щодо можливості  відкликання подання 

Ради про притягнення адвокатів до 

дисциплінарної відповідальності  

Протокольне   

12-7.2/14 21.05.2014р. Про встановлення граничної суми 

представницьких витрат при проведенні 

заходів Радою адвокатів регіону 

Протокольне  

13-1.1/14 09.07.2014р. Про затвердження проміжного звіту 

стажиста Пташкіна М.К. та висновку 

керівника стажування Дем’янової О.В 

Окремий 

документ 

 

13-1.2/14 21.05.2014р. Про затвердження проміжного звіту 

стажиста Кармаш Н.М. та висновку 

керівника стажування Іванова А.Б. 

Окремий 

документ 

 

13-1.3/14 09.07.2014р. Про затвердження проміжного звіту 

стажиста Липень С.В. та висновку 

керівника стажування Барилюк О.А. 

Окремий 

документ 
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за 2013-2014 роки 
13-1.4/14 09.07.2014р. Про затвердження проміжного звіту 

стажиста Білозор Г.Г. та висновку 

керівника стажування І Барилюк О.А. 

Окремий 

документ 

 

13-2.1/14 09.07.2014р. Про  часткове задоволення заяви 

адвоката Чухась М.С. про розстрочку 

сплати щорічних внесків. 

Окремий 

документ 

 

13-2.2/14 09.07.2014р. Розгляд заяви адвоката Сослюка М. О. 

про розстрочку сплати щорічних 

внесків. 

Рішення не 

прийняте 

 

13-3/14 09.07.2014р. Про видачу Сопронюк Л.В. посвідчення 

помічника адвоката та внесення до ЄРАУ 

окремий 

документ 

 

13-4/14 09.07.2014 Про видачу Савіцькому Л.П. дубліката 

Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю  

протокольне  

13-5/14 09.07.2014р. Про включення Юзькової Н.В. до реєстру 

керівників стажування 

Окремий 

документ 

 

13-6/14 09.07.2014р.  Про затвердження Звіту про виконання 

Радою адвокатів Хмельницької області 

кошторису за період з  01 січня по 30 

червня 2014р. 

Протокольне  

13-7/14 09.07.2014р.  Про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності адвокатів адвокатів, які 

вчинили триваючі порушення та до 

цього часу не подали, не підтвердили 

відомості про себе до ЄРАУ та/або  які 

не подали заяви про наявність у них 

обставин несумісності  

Протокольне   

13-8.1/14 09.07.2014р. Інформація Каденко О.О. про засідання  

та рішення РАУ  від 4-5 липня 2014р. 

Рішення не 

приймалося 

 

13-8.2/14 09.07.2014р. Про направлення представника для участі 

у заході з питань застосування КПК та 

можливостей їх вирішення, 

організованому РЄ 

Протокольне  

14-1.1./14 13.08.2014р. Про видачу Якимчуку о.О. свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю  

Окремий 

документ 

 

14-1.2./14 13.08.2014р. Про затвердження проміжного звіту 

стажиста Стешіної Т.М. та висновку 

керівника стажування Косюка Р.М. 

Окремий 

документ 

 

14-2.1./14 13.08.2014р. Про включення Бабюка І.М. до реєстру 

керівників стажування 

Окремий 

документ 

 

14-2.2./14 13.08.2014р. Про включення Цюпик О.В. до реєстру 

керівників стажування 

Окремий 

документ 

 

14-3.1./14 13.08.2014р. Про  задоволення заяви адвоката 

МіщенкО О.М. про розстрочку сплати 

щорічних внесків 

Окремий 

документ 

 

14-3.2./14 13.08.2014р. Про  відмову в задоволенні заяви 

адвоката Метельського Р.С. про 

розстрочку сплати щорічних внесків 

Окремий 

документ 

 

14-4.1./14 13.08.2014р. Про видачу Ковпаку М.О. дубліката 

Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю  

протокольне  

14-4.2./14 13.08.2014р. Про направлення за належністю заяви  

Мазур (Севастьянової) В.І. про заміну 

Свідоцтва про право на заняття 

протокольне  



ЖУРНАЛ 

Реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2013-2014 роки 
адвокатською діяльністю  

14-4.3./14 13.08.2014р. Про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю Лисенко 

(Бунькової) Ю.О. 

протокольне  

14-4.4./14 13.08.2014р. Про уповноваження Голови Ради на 

розгляд заяв адвокатів  про  видачу 

дублікату (заміни) Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю  

протокольне  

14-5.1./14 13.08.2014р. Про видачу Бейлику А.Б. посвідчення 

помічника адвоката та внесення до ЄРАУ 

окремий 

документ 

 

14-5.2./14 13.08.2014р. Про видачу Кашіну В.А. посвідчення 

помічника адвоката та внесення до ЄРАУ 

окремий 

документ 

 

14-5.3./14 13.08.2014р. Про видачу Дрончак Н.А. посвідчення 

помічника адвоката та внесення до ЄРАУ 

окремий 

документ 

 

15-1/14 13.08.2014р. Про допомогу військовим у зв’язку з 

проведенням АТО на Сході України 

протокольне  

15-2./14 13.08.2014р. Про звернення до РАУ щодо 

затвердження квоти представництва , 

порядку висування та обрання делегатів 

Конференції адвокатів Хмельницької 

області 

протокольне  

16-1./14 19.09.2014 Про затвердження Положення про 

нагородження та відзнаки Ради адвокатів 

Хмельницької області 

Окремий 

документ 

 

16-2./14 19.09.2014 Про нагородження адвокатів 

Хмельницької області з нагоди 

професійного свята – Дня юриста 

Протокольне   

16-3./14 19.09.2014 Розгляд  питань пов'язаних з проведенням 

Конференції адвокатів Хмельницької 

області. 

 

Протокольне   

17-1./14 24.09.2014 Прийняття присяги адвоката України. 

Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Якимчуку О.О. 

 

Протокольне  

17-2.1./14 24.09.2014 Затвердження проміжного  звіту стажиста 

Каруна В.П. та висновку керівника 

стажування адвоката Дацишиної М.В. про 

виконання індивідуального плану 

стажування за 3 місяці стажування 

Протокольне  

17-2.2../14 24.09.2014 Затвердження   звіту про проходження  

стажування стажиста Кедруна Л.С. та 

видачу Кедруну Л.С. Свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю 

Окремий 

документ 

 

17-3.1/14 24.09.2014 Про видачу Павлюк М.Ю. посвідчення 

помічника адвоката  Каденко О.О  та  

внесення до ЄРАУ  

Окремий 

документ 

 

17-3.2../14 24.09.2014 Про видачу Клоцуку В.П. посвідчення 

помічника адвоката  Каденко О.О  та  

внесення до ЄРАУ 

Окремий 

документ 

 

18-1./14 15.10.2014 Прийняття присяги адвоката України. 

Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Кедруну Л.С. 

Протокольне  

18-2./14 15.10.2014 Затвердження   звіту про проходження  

стажування стажиста та  видачу Пташкіну 

М.К. Свідоцтва про право на заняття 

Окремий 

документ 

 



ЖУРНАЛ 

Реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2013-2014 роки 
адвокатською діяльністю 

18-3./14 15.10.2014 Про направлення представника Ради до 

участі в конкурсі  з відбору членів 

Громадської ради з проведення люстрації 

при МЮУ 

Протокольне   

18-4./14 15.10.2014 Про запровадження з 1.11.2014р., 

терміном на  6 міс. пілотного проекту з 

підвищення кваліфікації адвокатів 

«Електронний тренінг з цивільного права 

та процесу «Електронне правосуддя»  

Протокольне  

18-5./14 15.10.2014 Про визначення місць проведення  

21.11.2014р. зборів адвокатів та 

19.12.2014р. Конференції адвокатів 

Протокольне  

19-1./14 22.10.2014р.  Прийняття присяги адвоката України. 

Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Пташкіну М.К. 

Протокольне  

20-1./14 29.10.2014р. Розгляд  питань пов'язаних з проведенням 

Конференції адвокатів Хмельницької 

області згідно рішень РАУ від 24-

25.10.2014р. 

Протокольне   

21-1.1./14 12.11.2014р. Затвердження   звіту про проходження  

стажування  та видачу Білозор Г.Г. 

Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

Окремий 

документ 

 

21-1.2./14 12.11.2014р. Затвердження   звіту про проходження  

стажування  та видачу Кармаш Н.М. 

Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

Окремий 

документ 

 

21-1.3./14 12.11.2014р. Затвердження   звіту про проходження  

стажування  та видачу Липень С. В. 

Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

Окремий 

документ 

 

21-2.1./14 12.11.2014р. Про включення Прядуна В.Б. до реєстру 

керівників стажування та укладення 

договору 

Окремий 

документ 

 

21-2.2./14 12.11.2014р. Про включення Гвоздія В.А. до реєстру 

керівників стажування та укладення 

договору 

Окремий 

документ 

 

21-3./14 12.11.2014р. Про направлення Кулика Я.М. на 

стажування до адвоката Бабюк І.М., 

встановлення строку для подання 

проміжного звіту. 

Окремий 

документ 

 

21-4./14 12.11.2014р. Розгляд та затвердження проекту звіту 

РАХО за період з 19.11.2013 по 10.11.2014  

Окремий 

документ 

 

21-5./14 12.11.2014р. Розгляд та затвердження проекту 

кошторису РАХО на 2015 рік 

Окремий 

документ 

 

21-6./14 12.11.2014р. Про звернення до НААУ про 

нагородження адвокатів з нагоди Дня 

адвокатури 

Протокольне   

22-1.1./14 03.12.2014р. Затвердження   звіту про проходження  

стажування  та видачу Каруну В.П. 

Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

Окремий 

документ 

 

22-1.2./14 03.12.2014р. Затвердження   звіту про проходження  

стажування  та видачу Стешиній Т.М. 

Свідоцтва про право на заняття 

Окремий 

документ 

 



ЖУРНАЛ 

Реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2013-2014 роки 
адвокатською діяльністю 

22-2.1./14 03.12.2014р. Про видачу Орендарчук В.О.. посвідчення 

помічника адвоката  Іванова А.Б.  та  

внесення до ЄРАУ  

Окремий 

документ 

 

22-2.2./14 03.12.2014р. Про видачу Пасічнику Я.С. посвідчення 

помічника адвоката  Пасічника С.П.  та  

внесення до ЄРАУ  

Окремий 

документ 

 

22-3./14 03.12.2014р. Про направлення Сідляр О.М. на 

стажування до адвоката Прядуна В.Б., 

встановлення строку для подання 

проміжного звіту, зменшення внеску за 

проходження стажування. 

Окремий 

документ 

 

22-4./14 03.12.2014р. Затвердження штатного розпису РАХО на 

2015 рік. 

Окремий 

документ 

 

22-5./14 03.12.2014р. Затвердження плану заходів з підвищення 

кваліфікації на 2015 рік 

Окремий 

документ 

 

22-6./14 03.12.2014р. Про шляхи реалізації пілотного проекту з 

підвищення кваліфікації адвокатів 

«Електронне правосуддя» 

Протокольне   

22-7./14 03.12.2014р. Про нагородження адвокатів з нагоди 

професійного свята Дня адвокатури  

Протокольне   

22-8.1../14 03.12.2014р. Про підтримку Громадської організації 

«Подільська правова ліга» по створенню 

Єдиного реєстру адвокатів та організацій, 

які надають безоплатну правову допомогу 

(pro bono). 

Протокольне  

22-8.2./14 03.12.2014р. Розгляд рішення РАУ  щодо 

запровадження пластикових посвідчень 

помічника адвоката. 

Протокольне Доручення 

представнику 

адвокатів 

Хмельницької 

області в РАУ 

Каденко О.О. 

22-8.3./14 03.12.2014р. Розгляд інформації Рохова О.В. про 

заходи, вжиті за результатами розгляду 

заяви адвоката про порушення 

професійних прав у кримінальному 

провадженні. 

Протокольне  

23-1.1./14 30.12.2014р. Про направлення Кальницької І.С. на 

стажування до адвоката Гвоздія В.А., 

встановлення строку для подання 

проміжного звіту, зменшення внеску за 

проходження стажування. 

Окремий 

документ 

 

23-1.2./14 30.12.2014р. Про направлення Мисник Н.В. на 

стажування до адвоката Гвоздія В.А., 

встановлення строку для подання 

проміжного звіту, зменшення внеску за 

проходження стажування. 

Окремий 

документ 

 

23-1.3./14 30.12.2014р. Про направлення Манойленко К.В. на 

стажування до адвоката Гвоздія В.А., 

встановлення строку для подання 

проміжного звіту, зменшення внеску за 

проходження стажування. 

Окремий 

документ 

 

23-1.4./14 30.12.2014р. Про направлення Ткачука Б.М. на 

стажування до адвоката Місяця А.П., 

встановлення строку для подання 

проміжного звіту, зменшення внеску за 

Окремий 

документ 

 



ЖУРНАЛ 

Реєстрації рішень Ради адвокатів Хмельницької області  

за 2013-2014 роки 
проходження стажування. 

23-1.5./14 30.12.2014р. Про направлення Бабій О.М. на 

стажування до адвоката Прядуна В.Б., 

встановлення строку для подання 

проміжного звіту, зменшення внеску за 

проходження стажування. 

Окремий 

документ 

 

23-2./14 30.12.2014р. Про звільнення від проходження 

стажування та видачу Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю 

Ющишену В.Р. 

Окремий 

документ 

 

23-3./14 30.12.2014р. Щодо проблем реалізації Рішення РАУ № 

129 від 24.10.2014р. «Про єдиний 

офіційний веб-сайт НААУ». 

Окремий 

документ 

Звернення до 

ІІІ з’їзду 

адвокатів, 

НААУ,РАУ 

23-4./14 30.12.2014р. Розгляд питань, що стосуються 

Регламенту  Ради адвокатів регіону.  

Протокольне  

23-5./14 30.12.2014р. Інформація Стасішина А. Л.  За 

результатами участі в круглому столі 

«Сильна адвокатура – сильна правова 

держава» 

Протокольне  

23-1.1./14 30.12.2014р. Інформація Вагіної Н.А. за результатами 

участі в  круглому столі «Шляхи 

реалізації адвокатського самоврядування» 

Протокольне  

 


