
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 15 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                   14 грудня  2016 року  

 

                                                       Початок: 14:00год.,  закінчено:  18:00год. 

 

                                                   Присутні:   Вагіна Н.А. (голова Ради), Барилюк О.А.(секретар) 

                                                                       Кручініна Н.С., Сітніков А.В., Пілінський С.І., 

                                                                       Терлич В.Г., Рохов О.В., Возняк А.Г., Клюка В.Ф. 

                                                                                                                                            

                                                   За участі:   Каденко О.О., Місяць А.П., Басіста Н.Ю. 

 

                                                                            

 

Голосували : «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Вирішили: затвердити наступний                                                                                                

Порядок денний: 

1 Розгляд остаточних  звітів про результати проходження стажування: 

1.1 Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста Сабіна 

Максима Геннадійовича (керівник стажування Гвоздій Валентин Анатолійович) 

1.2 Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста Калінкіна 

Андрія Сергійовича (керівник стажування Гвоздій Валентин Анатолійович) 

1.3 Розгляд остаточного звіту про результати проходження стажування стажиста Гаврилової 

Олени Юріївни (керівник стажування адвокат Дем`янова Олена Вікторівна) 

1.4 Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста Хорошенюк 

Оксани Вікторівни (керівник стажування Косюк Роман Миколайович) 

1.5 Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста Адамчук 

Людмили Володимирівни (керівник стажування Місяць Андрій Петрович) 

1.6 Розгляд остаточного звіту стажиста Білого Валентина Вікторовича (керівник стажування 

Савінський Олег Петрович) 

2 Розгляд поточних звітів проходження стажування: 

2.1 Розгляд звіту поточного звіту стажиста Старощук Оксани Вікторівни (керівник стажування 

адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

2.2 Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Моховича Володимира Антоновича (керівник 

стажування адвокат Костур Сергій Вікторович) 

2.3 Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Чукань Тетяни Володимирівни (керівник стажування 

Прядун Володимир Борисович) 

2.4 Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Веселовської Людмили Олександрівни (керівник 

стажування Банашко Ірина Юріївна) 

2.5 Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Сковороди Оксани Миколаївни (керівник 

стажування Німий Сергій Олександрович) 

2.6 Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Чорного Назарія Ярославовича (керівник стажування 

адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

2.7 Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Фіщука Василя Миколайовича (керівник стажування 

адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.8 Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Арутюняна Давіда Ашотовича (керівник стажування 

адвокат Ващук Юрій Васильович) 

2.9 Розгляд 1-го поточного звіту про результати проходження  стажування стажиста Гуменюк 

Ірини Вікторівни(керівник стажування Гвоздій Валентин Анатолійович) 

3 Розгляд заяви Павлюка Максима Юрійовича про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

4 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1 Розгляд заяви Бацуци Олександра Михайловича про направлення на стажування до 

адвоката Прядуна В.Б. 

4.2 Розгляд заяви Ткачука Сергія Петровича  про направлення на стажування до адвоката 

Заболотного А.М. 

4.3 Розгляд заяви Панченка Дмитра Вікторовича  про направлення на стажування до адвоката 

Косюка Р.М. 

4.4 Розгляд заяви Крука Андрія Степановича про направлення на стажування до адвоката 



Барилюк О.А. 

4.5 Розгляд заяви Доценка Олександра  Івановича про направлення на стажування до адвоката 

Вагіна Дмитра Сергійовича 

4.6 Розгляд заяви Трубнікової (Худик) про направлення на стажування до адвоката Вагіна 

Дмитра Сергійовича 

4.7 Розгляд заяви Лебеденко Андрія Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича 

4.8 Розгляд заяви Куца Івана Олексійовича про направлення на стажування до адвоката 

Шамрая Василя Вікторовича 

5 Розгляд заяви адвоката Мазура Андрія Петровича про включення до реєстру керівників 

стажування  

6 Інформація, обговорення питання сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування в 2017 р. 

7 Затвердження звіту про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області за 11 

місяців 2016 року. 

8 Затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 

2017 рік. 

 

 

1. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

 

1.1. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста Сабіна 

Максима Геннадійовича (керівник стажування Гвоздій Валентин Анатолійович) 

 

1.1.Вирішили:       
Затвердити Звіт  про проходження стажування Сабіни Максима Геннадійовича. 

Видати Сабіні Максиму Геннадійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Сабіною Максимом Геннадійовичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 08 лютого 2016 року 2016 року об 14.00 год.00хв. 

/повний текст рішення додається/ 
 

 

1.2. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста Калінкіна 

Андрія Сергійовича (керівник стажування Гвоздій Валентин Анатолійович) 

1.2. Вирішили:        

Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Калінкіна Андрія Сергійовича. 

Видати Калінкіну Андрію Сергійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю  

після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання  Калінкіним Андрієм Сергійовичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 11 січня 2017 року. /повний текст рішення 

додається/ 
 

1.3. Розгляд остаточного звіту про результати проходження стажування стажиста Гаврилової 

Олени Юріївни (керівник стажування адвокат Дем`янова Олена Вікторівна) 

1.3.Вирішили:      

Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Гаврилової Олени Юріївни. 

Видати Гавриловій Олені Юріївні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською   діяльністю  

після складання нею Присяги адвоката України. 

Складання  Гавриловою Оленою Юріївною  Присяги адвоката України  перед  Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 11 січня 2017 року о 14 год.00хв. /повний текст рішення 

додається/ 

 

 

1.4. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Хорошенюк Оксани Вікторівни (керівник стажування Косюк Роман Миколайович) 

1.4.Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Хорошенюк Оксани Вікторівни. 

Видати Хорошенюк Оксані Вікторівні  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською   

діяльністю  після складання нею Присяги адвоката України. 

Складання  Хорошенюк Оксаною Вікторівною   Присяги адвоката України  перед  Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 11 січня 2017 року о 14 год.00хв. /повний текст 

рішення додається/ 



 

 

1.5. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста Адамчук 

Людмили Володимирівни (керівник стажування Місяць Андрій Петрович) 

1.5.Вирішили:       

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Адамчук Людмили Володимирівни. 

Видати Адамчук Людмилі Володимирівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. 

Складання  Адамчук Людмилою Володимирівною Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити 11 січня 2017 року об 14 год.00хв. /повний текст 

рішення додається/ 

 

1.6. Розгляд остаточного звіту стажиста Білого Валентина Вікторовича (керівник 

стажування Савінський Олег Петрович) 

1.6. Вирішили:        

Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Білого Валентина Вікторовича. 

Видати Білому Валентину Вікторовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю  

після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання  Білим Валентином Вікторовиче Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 11 січня 2017 року о 14 год.  /повний текст рішення 

додається/ 

 

 

2. Розгляд поточних звітів про проходження стажування. 

 

2.1. Розгляд  звітів про проходження  стажування Старощук Оксани Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

2.1.Вирішили:       

Припинити стажування  для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

Сторощук Оксани Вікторівни у адвоката Бляхарського Ярослава Вікторовича на підставі п.9.1.3 

статті 9 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.       /повний текст рішення додається/ 

 

Рішення оголошено Старощук О.В., роз’яснено право, строк  та порядок оскарження, вручено 

копію рішення.  

 

2.2. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Маховича Володимира Антоновича (керівник 

стажування адвокат Костур Сергій Вікторович) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Маховича Володимира 

Антоновича. /повний текст рішення додається/ 

 

2.3. Розгляд 2-го поточного звіту  стажиста Чукань Тетяни Володимирівни (керівник 

стажування Прядун Володимир Борисович) 

2.3.Вирішили:       

       Затвердити  поточний звіт про проходження стажування стажиста Чукань Тетяни 

Володимирівни. /повний текст рішення додається/ 

 

2.4. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Веселовської Людмили Олександрівни (керівник 

стажування Банашко Ірина Юріївна) 

2.4.Вирішили:       

        Затвердити поточний звіт за 4 місяці стажування стажиста Веселовської Людмили 

Олександрівни.         /повний текст рішення додається/ 

 

2.5. Розгляд 2-го поточного звіту  стажиста  Сковороди Оксани Миколаївни (керівник 

стажування Німий Сергій Олександрович) 

2.5.Вирішили:       

        Затвердити  поточний звіт про проходження  стажування стажиста Сковороди Оксани 

Миколаївни  від 30.11.2016р. /повний текст рішення додається/ 

 

2.6. Розгляд поточного звіту  стажиста Чорного Назарія Ярославовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 



2.6.Вирішили:       

      Затвердити поточний  звіт про проходження  стажування стажиста Чорного Назарія 

Ярославовича від 21.11.2016р. 

      Рекомендувати стажисту Чорному Н.Я. виправити допущені у складених документах недоліки.  
/повний текст рішення додається/ 

 

2.7. Розгляд 1-го поточного звіту  стажиста Фіщука Василя Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.7.Вирішили:       

      Затвердити поточний  звіт  про проходження 2-х місяців стажування стажиста Фіщука Василя 

Миколайовича. /повний текст рішення додається/ 

 

2.8. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Арутюняна Давіда Ашотовича (керівник 

стажування адвокат Ващук Юрій Васильович) 

2.8. Вирішили:       

     Встановити Арутюняну Давіду Ашотовичу строк для усунення недоліків  стажування 

зазначених в мотивувальній частині цього рішення до 05 січня 2017 року. 

     Поточний звіт,  після усунення недоліків стажування,  заслухати повторно на засіданні ради 

адвокатів Хмельницької області 11 січня 2017 року.  

/повний текст рішення додається/ 

 

2.9. Розгляд 1-го поточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Гуменюк Ірини Вікторівни(керівник стажування Гвоздій Валентин Анатолійович) 

2.9.Вирішили:       

   Затвердити поточний звіт Гуменюк Ірини Вікторівни за 2  місяці стажування.       

     Зобов’язати    стажиста  Гуменюк І.В. надати з наступним поточним звітом проекти  правових 

документів, які згідно записів у щоденнику та у поточному звіті були складені нею у період з 21 

вересня по 18 листопада 2016 року.      

     Рекомендувати стажисту Гуменюк І.В. та керівнику стажування адвокату Гвоздію В.А., при 

подальшому проходженні стажування,  врахувати зауваження викладені в мотивувальній частині 

цього рішення.  /повний текст рішення додається/ 

 

 

3. Розгляд заяви Павлюка Максима Юрійовича  про звільнення від стажування та 

видачу Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю 

3.Вирішили:       
    Звільнити Павлюка Максима Юрійовича від проходження стажування на підставі ч.5 ст.10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

    Видати Павлюку Максиму Юрійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю  після складання ним Присяги адвоката України; 

    Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області призначити 

на 11 січня 2017 року на 14.00 годину. /повний текст рішення додається/ 

 

 

4. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1.  Розгляд заяви Антонюка І.В. про направлення на стажування до адвоката Мельника        

А. І. 

4.1.Вирішили:  

     Направити Бацуцу Олександра Михайловича для проходження стажування до        керівника 

стажування  Прядуна Володимира Борисовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 290, видане Рівненською обласною КДКА 03 вересня 1999 року, робоча адреса, 

згідно даних ЄРАУ: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська,буд. 9/1) , строком на 6 (шість) 

місяців. 

    Затвердити індивідуальний план стажування Бацуци Олександра Михайловича 

     Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

     Адвокату Прядуну В.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Бацуци О.М. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

      Встановити наступні строки подання стажистом Бацуцою О.М. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 



звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування.           

     Зменшити на  61% розмір внеску Бацуци О.М. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Бацуци О.М. 

/повний текст рішення додається/ 

 

4.2.Розгляд заяви Ткачука С.П. про направлення на стажування до адвоката Заболотного 

А.М.  

4.2 Вирішили:  

Направити Ткачука Сергія Петровича для проходження стажування до     керівника стажування  

Заболотного Антона Миколайовича( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

439, видане КДКА Хмельницької області 18.11.2009 року, робочого місця Хмельницька область, с. 

Давидківці, вул.. Московська, буд. 16/1) , строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Ткачука Сергія Петровича 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Заболотному А.М. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Ткачука С.П. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Ткачуком С.П. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Ткачука С.П. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Ткачука С.П. 

/повний текст рішення додається/ 

 

4.3.Розгляд заяви  Панченка Д.В.  про направлення на стажування до адвоката Косюка А.М.  

4.3.Вирішили:  

Направити Панченка Дмитра Вікторовича для проходження стажування до        керівника 

стажування  Косюка Романа Миколайовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 297, видане 03.03.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що 

містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. 

Героїв Майдану (Театральна) буд. 54 офіс А)  , строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Панченка Дмитра Вікторовича. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Косюку Р.М. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Панченка Д.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Панченком Д.В. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових 

документів, складених відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми 

стажування:  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 

стажування, але не пізніше 06 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Панченка Д.В. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Панченка Д.В.     /повний текст 

рішення додається/ 



 

4.4.Розгляд заяви Крук А.С. про направлення на стажування до адвоката Барилюк О.А. 

4.4.Вирішили:  

      Направити Крука Андрія Степановича  для проходження стажування до  керівника стажування  

Барилюк Оксани Антонівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №403, 

видане 19.12.2007 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 81) 

строком на 6 (шість) місяців. 

      Затвердити індивідуальний план стажування Крука А.С. 

      Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

      Адвокату Барилюк О.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Крука А.С. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

      Встановити наступні строки подання стажистом Круком А.С. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 

      Зменшити на  61% розмір внеску Крука А.С. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Крука А.С. /повний текст 

рішення додається/ 

 

4.5.Розгляд заяви   Доценка О.І.  про направлення на стажування до адвоката Вагіна Д.С.  

4.5.Вирішили:  

     Направити Доценка Олександра Івановича  для проходження стажування до        керівника 

стажування  Вагіна Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 327, видане КДКА Хмельницької області 10.12.2003 року, робоча адреса: 29013, м. 

Хмельницький, вул.. Подільська, 81 ) , строком на 6 (шість) місяців. 

     Затвердити індивідуальний план стажування Доценка Олександра Івановича 

     Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

    Адвокату Вагіну Д.С.. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Доценко О.І. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

     Встановити наступні строки подання стажистом Доценко О.І. . Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування.           

    Зменшити на  61% розмір внеску Доценко О.І. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Доценко О.І. 

 

4.6.Розгляд заяви  Трубнікової (Худик) О.І.  про направлення на стажування до адвоката 

Вагіна Д.С. 

4.6.Вирішили:  

      Направити Трубнікову Олену Володимирівну для проходження стажування до        керівника 

стажування  Вагіна Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 327, видане КДКА Хмельницької області 10.12.2003 року, робоча адреса: 29013, м. 

Хмельницький, вул. Подільська, 81 ), строком на 6 (шість) місяців. 

     Затвердити індивідуальний план стажування Трубнікової О.В. 

     Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 



    Адвокату Вагіну Д.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Трубнікової О.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування.   

    Встановити наступні строки подання стажистом Трубніковою О.В. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 

     Зменшити на  61% розмір внеску Трубнікової О.В. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Трубнікової О.В. 

 

 

4.7.Розгляд заяви  Лебеденко А.О.  про направлення на стажування до адвоката Вагіна Д.С.  

4.7.Вирішили:  

     Направити Лебеденка Андрія Олександровича для проходження стажування до        керівника 

стажування  Вагіна Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 327, видане КДКА Хмельницької області 10.12.2003 року, робоча адреса: 29013, м. 

Хмельницький, вул.. Подільська, 81 ), строком на 6 (шість) місяців. 

    Затвердити індивідуальний план стажування Лебеденко А.О. 

    Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

    Адвокату Вагіну Д.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажуванняЛебеденко А.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

    Встановити наступні строки подання стажистом Лебеденком А.О. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування.           

    Зменшити на  61% розмір внеску Лебеденку А.О. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Лебеденко А.О. 

 

 

4.8.Розгляд заяви  Куц І.О.  про направлення на стажування до адвоката Шамрая В.В.  

4.8.Вирішили:  

      Направити Куца Івана Олексійовича  для проходження стажування до  керівника стажування  

Шамрая Василя Вікторовича ,( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 359, 

видане КДКА Хмельницької області 29.07.2005 року, робоча адреса: м. Хмельницький, вул. 

Прибузька, буд.6.), строком на 6 (шість) місяців. 

     Затвердити індивідуальний план стажування Куца  Івана Олексійовича 

     Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

    Адвокату Шамраю В.В. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Куца І.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

     Встановити наступні строки подання стажистом Куц І.О. Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 

березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування.           

    Зменшити на  61% розмір внеску Куца І.О. на забезпечення заходів з проходження стажування 

та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, що 

встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради адвокатів 



Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», 

МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Куца І.О. 

 

 

5. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування   

 

      5.1 Розгляд заяви адвоката Мазура Андрія Петровича 

5.1.Вирішили:  

   Заяву   Мазура Андрія Петровича  про керівництво стажуванням задовольнити.           

   Включити адвоката   Мазура Андрія Петровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 546, видане КДКА Хмельницької області 01.08.2011 року до Реєстру керівників 

стажування Ради адвокатів Хмельницької області та укласти з ним Договір на керівництво 

стажуванням./повний текст рішення додається/   

  

     

6. Розгляд   заяви адвоката Барилюк Оксани Антонівни про збільшення вакантних 

місць стажистів. 

6. Вирішили: 

        Задовольнити заяву  Барилюк Оксани Антонівни  про збільшення вакантних місць стажистів 

до 3-х осіб, внести відповідні зміни у договір на керівництво стажуванням.  

 

 

7. Інформація, обговорення питання сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування в 2017 р. 

 

7.Вирішили: 

Винести 17.12.2016р. на розгляд Конференції адвокатів Хмельницької області питання  щодо 

розміру в 2017 році щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 

разі неприйняття 15-16.12.2017р. РАУ рішення про зменшення розміру внеску до розміру 

непрожиткового мінімуму встановленого законом для  працездатної особи.   

 

 

8. Затвердження звіту про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області 

за 11 місяців 2016 року. 

 

8.Вирішили: 

За результатами проведеного обговорення та опрацювання - схвалити та подати на затвердження 

Конференції адвокатів Хмельницької області: Звіт Ради адвокатів Хмельницької області про 

виконання кошторису за 11міс. 2016р.(Додається). 

 

 

9.Вирішили:  

Перенести розгляд і затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації адвокатів 

Хмельницької області на 2017 рік на наступне засідання, яке провести 27.12.2016р. о 10:00год. 

 

 

 

 

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

 

Секретар засідання   Ради адвокатів Хмельницької області            /підпис/                    Барилюк О.А. 

 

 

          


