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Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 16 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                        27 грудня 2016 року    

 

Початок: 10:00 год., закінчено 14:00 год. 

 

Присутні:  Вагіна Н.А. (голова Ради), Клюка В.Ф., Рохов О.В.,  

                     Возняк А.Г., Кручініна Н.С., Пілінський С.І. 

                     Сітніков А.В.,Терлич. В.Г.  -в режимі відео-конференції 

 

Відсутні:    Кулабіна М.Ю. 

 

    За участі:   Басіста Н.Ю., Барилюк О.А.  

 

 

Вирішили: затвердити порядок денний з доповненнями: 

1. Обрання секретаря Ради адвокатів Хмельницької області. 

2. Затвердження штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області на 2017 рік. 

Внесення змін та доповнень до штатного розпису на 2016рік  

3. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 

3.1 Розгляд заяви адвоката Свіжого Олександра Володимировича. 

3.2 Розгляд заяви адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

4. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1 Розгляд заяви Свіжої Ольги Олегівни про направлення на стажування до адвоката Свіжого  

О.В. 

4.2 Розгляд заяви Балакіна Віталія Миколайовича  про направлення на стажування до адвоката 

Місяця А.П. 

4.3 Розгляд заяви Надольської Аліни Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Шамрая В.В. 

4.4  Розгляд заяви Сторощук Оксани Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Бляхарського Я.С. 

4.5 Розгляд заяви Єльнікова Івана Михайловича про направлення на стажування до адвоката 

Заболотного А.М. 

4.6 Розгляд заяви Дідича Андрія Миколайовича про направлення на стажування до адвоката 

Дацишиної М.В. 

4.7 Розгляд заяви Антонюк Ірини Володимирівни про направлення на стажування до адвоката 

Заболотного А.М. 

4.8 Розгляд заяви Ксьондзика Юрія Юрійовича про направлення на стажування до адвоката 

Оксанюка А.П. 

4.9 Розгляд заяви  Бевз Юлії Володимирівни про направлення на стажування до адвоката 

Місяця А.П. 

4.10 Розгляд заяви Волколуп Марії Миколаївни про направлення на стажування до адвоката  

Бабюка Івана Миколайовича. 

4.11. Розгляд заяви Замкової Марини Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни.  

4.12. Розгляд заяви Тараненко Людмили Станславівни про направлення на стажування до 

адвоката Стасишина Анатолія Леонтійовича. 

5. Розгляд заяви адвоката Каденко Оксани Олегівни про внесення до ЄРАУ  відомостей про 

помічника адвоката Тарадуду В’ячеслава Віталійовича та видачу йому посвідчення помічника 

адвоката 

       6. Затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 

2017 рік.  

7. Про припинення права на заняття адвокатською діяльністю Сподаренко О.М. 

 

 

1. Обрання секретаря Ради адвокатів Хмельницької області. 
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Слухали: 
1.Вирішили: обрати секретарем Ради адвокатів Хмельницької області Кручініну Наталію 

Станіславівну.  

 

2. Затвердження штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області  

                                                   на 2017 рік 

2.Вирішили : 

      Затвердити штатний розклад Ради адвокатів Хмельницької області на 2017 рік у кількості 

трьох одиниць з місячним фондом  заробітної плати 21200,00 грн. Штатний розклад ввести в дію з 

1 січня 2017 року. (штатний розклад Ради адвокатів Хмельницької області на 2017 рік 

додається). 

      Внести з 1 грудня 2016р. зміни у штатний розпис Ради адвокатів Хмельницької області на 2016 

рік, визначивши  посадові оклади  юрисконсульта-помічника голови ради адвокатів  в сумі 6000 

грн., а  бухгалтера – в сумі 4000 грн. 

 

3. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 

 

3.1 Розгляд заяви адвоката Свіжого Олександра Володимировича 

3.1.Вирішили:  

Заяву   Свіжого Олександра Володимировича про керівництво стажуванням задовольнити.     

Включити адвоката  Свіжого Олександра Володимировича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 586, видане КДКА Хмельницької області 02.12.2011 року до Реєстру 

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

керівництво стажуванням  /повний текст рішення додається/. 

   

3.2 Розгляд заяви адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

3.2.Вирішили:  

Заяву  Оксанюка Анатолія Петровича   про керівництво стажуванням задовольнити. 

Включити адвоката Оксанюка Анатолія Петровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 284, видане КДКА Хмельницької області 26.11.2002 року,  до Реєстру керівників 

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

стажуванням /повний текст рішення додається/.     

     

4. Розгляд заяв про направлення на стажування 

 

4.1 Розгляд заяви Свіжої Ольги Олегівни про направлення на стажування до адвоката  

4.1.Вирішили:  

Направити Свіжу Ольгу Олегівну для проходження стажування до  керівника стажування адвоката 

Свіжого Олександра Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

586, видане КДКА Хмельницької області 02.12.2011 року, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, 

вул. Свободи, буд. 70, каб. 110)  строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Свіжої Ольги Олегівни. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

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

стажування Свіжої О.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Свіжою О.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 30 

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

чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Свіжої О.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 
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«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування  Свіжої О.О. /повний текст 

рішення додається/.     

 

4.2 Розгляд заяви Балакіна Віталія Миколайовича  про направлення на стажування до 

адвоката Місяця А.П. 

4.2.Вирішили:  

Направити Балакіна Віталія Миколайовича   для проходження стажування до  керівника 

стажування Місяця Андрія Петровича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 294, видане КДКА Хмельницької області на підставі Рішення від 03.03.2003 року, робоча 

адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 105, кв.4)  строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Балакіна Віталія Миколайовича. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Місяцю А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Балакіна В.М. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Балакіним В.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 30 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Балакіна В.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  Балакіна В.М. /повний текст 

рішення додається/.     

 

 4.3 Розгляд заяви Надольської Аліни Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Шамрая В.В. 

4.3 Вирішили:  

Направити Надольську Аліну Володимирівну   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 29012, м. 

Хмельницький, Проспект Миру, 53/1,  кв. 127) строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Надольської Аліни Володимирівни. 

         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 Надольської А.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Надольської А.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 30 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на 61% розмір внеску Надольської А.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  Надольської А.В. /повний 

текст рішення додається/.     
 

4.4  Розгляд заяви Сторощук Оксани Вікторівни про направлення на стажування до 

адвоката Бляхарського Я.С. 

4.4 Вирішили:  
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Направити Сторощук Оксану Вікторівну  для проходження стажування до        керівника 

стажування адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича  (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 480, видане 30.06.2010 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. 

Хмельницький,  вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26)  на строк 6 місяців 

         Затвердити індивідуальний план стажування Сторощук Оксани Вікторівни 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Бляхарському Я.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Сторощук О.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом  Сторощук 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 30 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Сторощук 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  Сторощук О.В. /повний текст 

рішення додається/.     

 

4.5 Розгляд заяви Єльнікова Івана Михайловича про направлення на стажування до 

адвоката Заболотного А.М. 

4.5.Вирішили:  

Направити Єльнікова Івана Михайловича  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, робоча адреса: 31341, Хмельницька 

область, Хмельницький район, село Давидківці, вул. Московська, 16/1), строком на 6 (шість) 

місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Єльнікова Івана Михайловича. 

         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 Єльнікова І.М. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Єльніковим І.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 30 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Єльнікову І.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  Єльнікова І.М. /повний текст 

рішення додається/.     
 

4.6 Розгляд заяви Дідича Андрія Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Дацишиної М.В. 

4.6.Вирішили:  

Направити Дідича Андрія Миколайовича для проходження стажування до  керівника стажування 

адвоката Дацишиної Мирослави Валентинівни, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 330 видане КДКА Хмельницької області 30.01.2004 року, робоча адреса:  

Хмельницька область,, м. Ізяслав, вул. Грушевського, 1  строком на 6 (шість) місяців. 
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         Затвердити індивідуальний план стажування  Дідича Андрія Миколайовича. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

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

стажування Дідича А.М. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Дідичем А.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 30 

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

чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Дідича А.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  Дідича А.М. /повний текст 

рішення додається/.     
 

4.7 Розгляд заяви Антонюк Ірини Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Заболотного А.М. 

4.7. Вирішили:  

Направити Антонюк Ірину Володимирівну  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, робоча адреса: 31341, 

Хмельницька область, Хмельницький район,  село Давидківці, вул. Московська, 16/1), строком на 

6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Антонюк Ірини Володимирівни. 

         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 Антонюк І.В.. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Антонюк І.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 30 

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

чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Антонюк І.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  Антонюк І.В. /повний текст 

рішення додається/.     
 

4.8 Розгляд заяви Ксьондзика Юрія Юрійовича про направлення на стажування до 

адвоката Оксанюка А.П. 

4.8.Вирішили:  

Направити Ксьондзика Юрія Юрійовича для проходження стажування до  керівника стажування  

Оксанюка Анатолія Петровича, (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №284, 

видане КДКА Хмельницької області 26.11.2002 року, робоча адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. 

Соборна, 12/1), строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Ксьондзика Юрія Юрійовича. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 
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         Адвокату Оксанюку А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Ксьондзика Ю.Ю. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Ксьондзиком Ю.Ю. 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 30 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Ксьондзика Ю.Ю. 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  Ксьондзика Ю.Ю. /повний 

текст рішення додається/. 
 

4.9 Розгляд заяви Бевз Юлії Володимирівни про направлення на стажування до адвоката 

Місяця А.П. 

4.9. Вирішили:  

Направити Бевз Юлію Володимирівну   для проходження стажування до  керівника стажування 

Місяця Андрія Петровича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 294, 

видане КДКА Хмельницької області на підставі Рішення від 03.03.2003 року, робоча адреса: 

29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 105, кв.4)  строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Бевз Юлії Володимирівни. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Місяцю А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Бевз Ю.В. надати Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Бевз Ю.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 30 

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

чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на  61% розмір внеску Бевз Ю.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  Бевз Ю.В. /повний текст 

рішення додається/. 
 

4.10 Розгляд заяви Волколуп Марії Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката  Бабюка Івана Миколайовича 

4.10. Вирішили:  

Направити Волколуп Марію Миколаївну   для проходження стажування до  керівника стажування 

Бабюка Івана Миколайовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4207, 

видане 07.11.2008 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Курчатова, буд. 

41/1, кв.113) строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування  Волколуп Марії Миколаївни. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Бабюку І.М.. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Волколуп М.М. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Волколуп М.М. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових 
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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 30 березня  2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох 

робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на 61% розмір внеску Волколуп М.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  Волколуп М.М. /повний текст 

рішення додається/. 
 

4.11 Розгляд заяви Замкової Марини Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката  Самбір Ольги Євгенівни 

4.11. Вирішили:  

Направити Замкову Марину Олександрівну для проходження стажування до  керівника 

стажування Самбір Ольги Євгенівни,( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

272, видане КДКА Хмельницької області 19.10.2002 року робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, 

вул. Герцена, буд. 6,оф.1) на строк 6 місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Замкової Марини Олександрівни. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Самбір О.Є. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

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

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Замковою М.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 30 

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

чотирьох місяців стажування.           

         Зменшити на 61% розмір внеску Замкової М.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  Замкової М.О. /повний текст 

рішення додається/. 
 

4.12 Розгляд заяви Тараненко Людмили Станіславівни про направлення на стажування 

до адвоката  Стасишина Анатолія Леонтійовича  

4.12. Вирішили:  

Направити Тараненко Людмилу Станіславівну для проходження стажування до        керівника 

стажування  адвоката Стасишина Анатолія Леонтійовича  (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 206, видане 15.04.1998 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. 

Хмельницький,  вул. Кам’янецька, буд. 50) , строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Тараненко Людмили Станіславівни. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Стасишину А.Л. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Тараненко Л.С. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Тараненко Л.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 30 

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

чотирьох місяців стажування. 
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          Внесок на забезпечення заходів з проходження стажування у розмірі 12 мінімальних 

заробітних плат на дату оплати підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області 

(код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365) не 

пізніше дати початку стажування  Тараненко Л.С. /повний текст рішення додається/. 
 

5. Розгляд заяви адвоката Каденко Оксани Олегівни про внесення до ЄРАУ  відомостей 

про помічника адвоката Тарадуду В’ячеслава Віталійовича та видачу йому посвідчення 

помічника адвоката 

5. Вирішили: Заяву адвоката  Каденко Оксани Олегівни  про  внесення до ЄРАУ даних про її 

помічника  Тарадуду В.В. та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

         Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  

Тарадуду В’ячеслава Віталійовича, який закріплений за адвокатом Каденко Оксаною Олегівною, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №360, видане КДКА Хмельницької 

області 04.08.2005 року, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 54/1, оф. 4. 
         Видати Тарадуді В’ячеславу Віталійовичу  посвідчення помічника адвоката встановленого 

зразка, строком на 1 рік. /повний текст рішення додається/. 
 
 

  6. Затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області 

на 2017 рік. 

6. Вирішили: затвердити  план заходів підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області 

на 2017 рік з врахуванням доповнень (план підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької 

області на 2017 рік додається). 

 

7. Про припинення права на заняття адвокатською діяльністю Сподаренко О.М. 

7. Вирішили: 

         Припинити на підставі, передбаченій пунктом 6 частини першої статті 32  Закону України № 

5076-УІ від 05.07.2012р. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з 16 листопада 2016 року, 

право на заняття адвокатською діяльністю Сподаренка Олександра Миколайовича,  шляхом 

анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 123 виданого Сподаренку 

Олександру Миколайовичу 10 травня 2007 року  на підставі рішення Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області  № 48 від 15 квітня 1998 року.  

         Відомості про припинення права на заняття адвокатською діяльністю внести до Єдиного 

реєстру адвокатів України. 

 

 

 

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

 

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

 


