Витяг:
ПРОТОКОЛ № 2
засідання Ради адвокатів Хмельницької області
м.Хмельницький

08 лютого 2017 року
Початок: 14:00 год., закінчено: 17:50 год.
Присутні: Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В.,
Кручініна Н.С., Клюка В.Ф., Терлич В.Г.,
Возняк А.Г., Рохов О.В., Кулабіна М.Ю
Відсутні: Пілінський С.І.
За участі: Басіста Н.Ю., Місяць А.П., Ващук Ю.В.,
Німий С.О.

Порядок денний :
1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на заняття
адвокатською діяльністю:
1.1. Сабіні Максиму Геннадійовичу.
1.2. Огороднік Наталії Генріхівні.
1.3. Демчишину Миколі Васильовичу.
1.4. Бездітному Вадиму Валерійовичу.
1.5. Мудрику Івану Владиславовичу.
2. Розгляд поточних звітів про проходження стажування:
2.1. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Козачок Ірини Сергіївни (керівник стажування
адвокат Німий Сергій Олександрович).
2.2. Розгляд 1-го (повторного) поточного звіту стажиста Пелюшок Леоніда
Олександровича (керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович).
2.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Гуменюк Ірини Вікторівни (керівник
стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович).
2.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Четвертака Костянтина Сергійовича (керівник
стажування Дудко Лілія Петрівна).
2.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Антонюка Ігоря Володимировича (керівник
стажування адвокат Мельник Андрій Іванович).
2.6. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Голдзіцької Ольги Казимирівни ( керівник
стажування Ватрас Володимир Антонович).
2.7. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Арутюняна Давіда Ашотовича (керівник
стажування Ващук Юрій Васильович).
2.8. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Черепова Дмитра Володимировича (керівник
стажування Дацишина Мирослава Валентинівна).
3. Розгляд остаточних звітів про проходження стажування:
3.1 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Чукань Тетяни Володимирівни
(керівник стажування адвокат Прядун Володимир Борисович).
3.2 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Стефанчука Руслана
Олексійовича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович).
3.3 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Стефанчука Миколи
Олексійовича (керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович).
3.4 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Веселовської Людмили
Олександрівни (керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна).
3.5 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Маховича Володимира
Антоновича (керівник стажування адвокат Костур Сергій Вікторович).
3.6 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Чорного Назарія Ярославовича
(керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна).
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3.7 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Сковороди Оксани Миколаївни
(керівник стажування адвокат Німий Сергій Олександрович).
4. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році:
4.1. Розгляд заяви адвоката Калюки Миколи Олександровича.
4.2. Розгляд заяви адвоката Плющ Лідії Петрівни.
4.3. Розгляд заяви адвоката Васильєвої Тетяни Василівни.
4.4. Розгляд заяви адвоката Заречнюка В’ячеслава Володимировича.
4.5. Розгляд заяви адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича.
5. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування:
5.1. Розгляд заяви адвоката Семенова Сергія Володимировича.
5.2. Розгляд заяви адвоката Пілінського Сергія Ігоровича.
6. Розгляд заяв про направлення на стажування:
6.1 Розгляд заяви Салюк Інни Валеріївни про направлення на стажування до адвоката
Іванова Антона Броніславовича.
6.2. Горщара Богдана Анатолійовича про направлення на стажування до адвоката Бабюка
Івана Миколайовича.
6.3. Розгляд заяви Онуфрієва Леоніда Олександровича про направлення на стажування до
адвоката Пілінського Сергія Ігоровича.
6.4. Розгляд заяви Каменецької Христини Дмитрівни про направлення на стажування до
адвоката Свірневської Наталії Віталіївни.
6.5. Розгляд заяви Пилипенко Андрія Олександровича про направлення на стажування до
адвоката Шамрая Василя Вікторовича.
7. Розгляд заяви адвоката Стасишина Анатолія Леонтійовича про збільшення кількості
вакантних місць стажистів.
8. Розгляд питання щодо партнерської підтримки дебатного турніру «Маю право».
9. Розгляд звернення ААУ про підписання меморандуму про співпрацю.
10. Розгляд звернення Ради адвокатів м. Києва до уповноважених органів виконавчої влади.
11. Розгляд питання про скликання звітно-виборної Конференції адвокатів Хмельницької
області.
12. Розгляд питання щодо розподілу повноважень між членами ради адвокатів Хмельницької
області.
13. Розгляд питання щодо делегування повноважень голові ради адвокатів Хмельницької
області.
14. Розгляд питання щодо внесення змін та доповнень у договори з керівниками стажування.
1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на заняття
адвокатською діяльністю
1.1. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Сабіні Максиму Геннадійовичу.
Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги Сабіну М.Г., який зачитує текст Присяги
адвоката України, підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Сабіні Максиму
Геннадійовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ №000050,
посвідчення адвоката, копію Присяги та нагрудний знак члена НААУ.
1.2. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Огороднік Наталії Генріхівні
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Огороднік Н.Г., яка зачитує текст
Присяги адвоката України, підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає
Огороднік Наталії Генріхівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ
№000058, посвідчення адвоката, копію Присяги та нагрудний знак члена НААУ.
1.3. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Демчишину Миколі Васильовичу
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Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Демчишина М.В., який зачитує текст
Присяги адвоката України та підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає
Демчишину Миколі Васильовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ
№000057, посвідчення адвоката, копію Присяги та нагрудний знак члена НААУ.
1.4. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Бездітному Вадиму Валерійовичу
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Бездітного В.В., який зачитує текст
Присяги адвоката України, підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає
Бездітному Вадиму Валерійовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ
№000060, посвідчення адвоката, копію Присяги та нагрудний знак члена НААУ.
1.5. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Мудрику Івану Владиславовичу
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Мудрика І.В., який зачитує текст
Присяги адвоката України, підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає
Мудрику Івану Владиславовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ
№000059, посвідчення адвоката, копію Присяги та нагрудний знак члена НААУ.
2. Розгляд поточних звітів про проходження стажування:
2.1. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Козачок Ірини Сергіївни (керівник
стажування адвокат Німий Сергій Олександрович)
2.1.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Козачок Ірини Сергіївни з врахуванням викладених у мотивувальній
частині рішення зауважень /повний текст рішення додається/.
2.2. Розгляд 1-го (повторного) поточного звіту стажиста Пелюшок Леоніда
Олександровича (керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович)
2.2. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Пелюшка Леоніда Олександровича за період стажування з 24.10.2016р.
по 26.12.2016 р. /повний текст рішення додається/.
2.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Гуменюк Ірини Вікторівни (керівник
стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович)
2.3. Вирішили:
Затвердити поточний звіт стажиста Гуменюк Ірини Вікторівни за період стажування з 18
листопада 2016 року по 18 січня 2017 року /повний текст рішення додається/.
2.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Четвертака Костянтина Сергійовича
(керівник стажування Дудко Лілія Петрівна)
2.4. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Четвертака Костянтина Сергійовича про проходження стажування за
період з 17.11.2016 р. по 17.01.2017 р. з урахуванням викладених у мотивувальній частині рішення
зауважень /повний текст рішення додається/.
2.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Антонюка Ігоря Володимировича
(керівник стажування адвокат Мельник Андрій Іванович)
2.5. Вирішили:
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Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Антонюка Ігоря
Володимировича. /повний текст рішення додається/.
2.6. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Голдзіцької Ольги Казимирівни ( керівник
стажування Ватрас Володимир Антонович)
2.6.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Голдзіцької Ольги Казимирівни за період стажування з 22.10.2016 р. по
19.12.2016 р. /повний текст рішення додається/.
2.7. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Арутюняна Давида Ашотовича (керівник
стажування Ващук Юрій Васильович)
2.7.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Арутюняна Давида Ашотовича
з врахуванням викладених у мотивувальній частині рішення зауважень. /повний текст рішення
додається/.
2.8. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Черепова Дмитра Володимировича
(керівник стажування Дацишина Мирослава Валентинівна)
2.8.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування
Володимировича. /повний текст рішення додається/.

стажиста

Черепова

Дмитра

3. Розгляд остаточних звітів про проходження стажування:
3.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Чукань Тетяни
Володимирівни (керівник стажування адвокат Прядун Володимир Борисович)
3.1. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Чукань Тетяни Володимирівни.
Видати Чукань Тетяні Володимирівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю
після складання нею Присяги адвоката України.
Складання Чукань Тетяною Володимирівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів
Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 15 березня 2017 року
/повний текст рішення додається/.
3.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Стефанчука Руслана
Олексійовича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович)
3.2. Вирішили:
Затвердити звіт про проходження стажування стажиста Стефанчука Руслана Олексійовича.
Видати Стефанчуку Руслану Олексійовичу свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю.
Складання Стефанчуком Русланом Олексійовичем Присяги адвоката України перед Радою
адвокатів Хмельницької області призначити на 15 березня 2017 року о 14 год.
00 хв./повний
текст рішення додається/
3.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Стефанчука Миколи
Олексійовича (керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович)
3.3. Вирішили:
Затвердити звіт про проходження стажування стажиста Стефанчука Миколи Олексійовича.
Видати Стефанчуку Миколі Олексійовичу свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю.
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Складання Стефанчуком Миколою Олексійовичем Присяги адвоката України перед Радою
адвокатів Хмельницької області призначити на 15 березня 2017 року о 14 год. 00 хв./повний текст
рішення додається/
3.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Веселовської Людмили
Олександрівни (керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна)
3.4. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування Веселовської Людмили Олександрівни.
Видати Веселовській Людмилі Олександрівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю після складання нею Присяги адвоката України.
Складання Веселовською Людмилою Олександрівною Присяги адвоката України перед Радою
адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 15 березня 2017 року /повний текст
рішення додається/
3.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Маховича Володимира
Антоновича (керівник стажування адвокат Костур Сергій Вікторович)
3.5. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Маховича Володимира Антоновича.
Видати Маховичу Володимиру Антоновичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю після складання ним присяги адвоката України.
Складання Маховичем В.А. Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької
області призначити на 15 березня 2017 року об 14 год.00хв. /повний текст рішення додається/.
3.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Чорного Назарія
Ярославовича (керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна)
3.6. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Чорного Назарія Ярославовича.
Видати Чорному Назарію Ярославовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю після складання ним Присяги адвоката України.
Складання Чорним Назарієм Ярославовичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів
Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 15 березня 2017 року.
/повний текст рішення додається/
3.7.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Сковороди Оксани
Миколаївни (керівник стажування адвокат Німий Сергій Олександрович)
3.7. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Сковороди Оксани Миколаївни.
Видати Сковороді Оксані Миколаївні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю
після складання нею Присяги адвоката України.
Складання Сковородою Оксаною Миколаївною Присяги адвоката України перед Радою
адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 15 березня 2017 року.
/повний текст рішення додається/
4. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році:
4.1. Розгляд заяви адвоката Калюки Миколи Олексійовича.
4.1.Вирішили :
Звільнити адвоката Калюку Миколу Олексійовича від сплати щорічного внеску на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік /повний текст рішення додається/.
4.2. Розгляд заяви адвоката Плющ Лідії Петрівни.
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4.2. Вирішили :
Звільнити адвоката Плющ Лідію Петрівну від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування за 2017 рік. /повний текст рішення додається/.
4.3. Розгляд заяви адвоката Васильєвої Тетяни Василівни.
4.3. Вирішили :
Звільнити адвоката Васильєву Тетяну Василівну від сплати щорічного внеску на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік. /повний текст рішення додається/.
4.4. Розгляд заяви адвоката Заречнюка В’ячеслава Володимировича.
4.4. Вирішили :
Звільнити адвоката Заречнюка В’ячеслава Володимировича від сплати щорічного внеску на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік. /повний текст рішення
додається/.
4.5. Розгляд заяви адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича.
4.5. Вирішили :
Звільнити адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича від сплати щорічного внеску на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік. /повний текст рішення
додається/.
5. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування:
5.1. Розгляд заяви адвоката Семенова Сергія Володимировича.
5.1.Вирішили:
Заяву Семенова Сергія Володимировича про керівництво стажуванням задовольнити.
Включити адвоката Семенова Сергія Володимировича, свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю № 535, 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/.
5.2. Розгляд заяви адвоката Пілінського Серія Ігоровича.
5.2.Вирішили:
Заяву Пілінського Сергія Ігоровича про керівництво стажуванням задовольнити.
Включити адвоката Пілінського Сергія Ігоровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю № 402, видане КДКА Хмельницької області 19.12.2007 року, до Реєстру керівників
стажування Ради адвокатів Хмельницької області та укласти з ним Договір на керівництво
стажуванням. /повний текст рішення додається/.
6. Розгляд заяв про направлення на стажування:
6.1 Розгляд заяви Салюк Інни Валеріївни про направлення на стажування до
адвоката Іванова Антона Броніславовича.
6.1.Вирішили:
Направити Салюк Інну Валеріївну для проходження стажування.
Керівником стажування Салюк І.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Іванова
Антона Броніславовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 25, видане
КДКА Хмельницької області 19.10.2002 року, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче
місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Подільська, 58).
Затвердити індивідуальний план стажування Салюк І.В.
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Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Іванову А.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування
Салюк І.В. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату початку
стажування стажиста Салюк І.В.
Встановити наступні строки подання стажистом Салюк 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 24
квітня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше трьох робочих днів після закінчення
чотирьох місяців стажування.
Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» частина
внеску Салюк І.В. на проходження стажування в розмірі 2880 грн. (30% від трьох мінімальних
заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування) підлягає
сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок №
2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365) не пізніше дати початку стажування Салюк
І.В. /повний текст рішення додається/.
6.2. Розгляд заяви Горщара Богдана Анатолійовича про направлення на стажування
до адвоката Бабюка Івана Миколайовича.
6.2.Вирішили:
Направити Горщара Богдана Анатолійовича для проходження стажування.
Керівником стажування Горщар Б.А. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Бабюка
Івана Миколайовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 420, видане
КДКА Хмельницької області 07 листопада 2008 року, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ
робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул.Соборна, 11, оф. 310) .
Затвердити індивідуальний план стажування Горщара Б.А.
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Бабюку І.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування
Горщара Б.А. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування стажиста Горщара Б.А.
Встановити наступні строки подання стажистом Горщаром Б.А. 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 24
квітня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше трьох робочих днів після закінчення
чотирьох місяців стажування.
Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» частина
внеску Горщар Б.А. на проходження стажування в розмірі 2880 грн. (30% від трьох мінімальних
заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування) підлягає
сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок №
2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365) не пізніше дати початку стажування Горщара
Б.А. /повний текст рішення додається/.
6.3. Розгляд заяви Онуфрієва Леоніда Олександровича про направлення на
стажування до адвоката Пілінського Сергія Ігоровича.
6.3 Вирішили:
Направити Онуфрієва Леоніда Олександровича для проходження стажування.
Керівником стажування Онуфрієву Л.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката
Пілінського Сергія Ігоровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 402,
видане КДКА Хмельницької області 19 грудня 2007 року, згідно відомостей, що містяться в
ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янецьПодільський, вул.Огієнка, буд. 28-А).
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Затвердити індивідуальний план стажування Онуфрієва Л.О.
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Пілінському С.І. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на
стажування Онуфрієва Л.О. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення
про дату початку стажування стажиста Онуфрієва Л.О.
Встановити наступні строки подання стажистом Онуфрієвим Л.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 24
квітня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше трьох робочих днів після закінчення
чотирьох місяців стажування.
Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», частина
внеску Онуфрієва Л.О. на проходження стажування в розмірі 2880 грн. (30% від трьох
мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)
підлягає сплаті
на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області (код ЄДРПОУ 39029210,
рахунок № 2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365) не пізніше дати початку
стажування Онуфрієва Л.О. /повний текст рішення додається/.
6.4. Розгляд заяви Каменецької Христини Дмитрівни про направлення на стажування
до адвоката Свірневської Наталії Віталіївни.
6.4 Вирішили:
Направити Каменецьку Христину Дмитрівну для проходження стажування.
Керівником стажування Каменецькій Христині Дмитрівні. строком на 6 (шість) місяців
призначити Свірневську Наталію Віталіївну (свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю № 89, видане КДКА Хмельницької області 13.11.2002 року, згідно відомостей, що
містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.
Хмельницький, вул. Кам’янецька, буд.110)
Затвердити індивідуальний план стажування Каменецької Х.Д.
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Свірневській Н.В. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на
стажування Каменецької Х.Д. надати
Раді адвокатів Хмельницької області
письмове
повідомлення про дату початку стажування стажиста Каменецької Х.Д.
Встановити наступні строки подання стажистом Каменецькою Х.Д. 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 24
квітня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше трьох робочих днів після закінчення
чотирьох місяців стажування.
Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» частина
внеску Каменецької Х.Д. на проходження стажування в розмірі 2880 грн. (30% від трьох
мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)
підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області (код ЄДРПОУ 39029210,
рахунок № 2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365) не пізніше дати початку
стажування Каменецької Х.Д. /повний текст рішення додається/.
6.5. Розгляд заяви Пилипенка Андрія Олександровича про направлення на
стажування до адвоката Шамрая Василя Вікторовича.
6.5 Вирішили:
Направити Пилипенко Андрія Олександровича для проходження стажування.
Керівником стажування Пилипенко А.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката
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).
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Затвердити індивідуальний план стажування Пилипенко А.О.
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
Пилипенко А.О. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування стажиста Пилипенко А.О.
Встановити наступні строки подання стажистом Пилипенко 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 24
квітня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше трьох робочих днів після закінчення
чотирьох місяців стажування.
Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» частина
внеску Пилипенко А.О. на проходження стажування в розмірі 2880 грн. (30% від трьох
мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)
підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області (код ЄДРПОУ 39029210,
рахунок № 2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365) не пізніше дати початку
стажування Пилипенко А.О. /повний текст рішення додається/.
7. Розгляд заяви адвоката Стасишина Анатолія Леонтійовича про збільшення
кількості вакантних місць стажистів.
7.Вирішили :
Збільшити до трьох кількість вакантних місць стажистів у керівника стажування Стасишина
Анатолія Леонтійовича, відповідні відомості внести в реєстр керівників стажування у
Хмельницькій області.
8. Розгляд питання щодо партнерської підтримки Радою адвокатів Хмельницької
області IV Всеукраїнського дебатного турніру «Маю право».
8.Вирішили : надати партнерську підтримку у проведенні IV Всеукраїнського дебатного турніру
«Маю право», який відбудеться 11-12 березня 2017 року у м.Хмельницькому, надати матеріальну
допомогу для його проведення, сплативши витрати на проживання суддів та спікерів турніру в
сумі не більше 2000 грн.
9. Розгляд звернення ААУ про підписання меморандуму про співпрацю.
9. Вирішили:
Укласти з Асоціацією адвокатів України меморандум про співпрацю, доручити голові ради
адвокатів Хмельницької області Вагіній Н.А. підписати вказаний меморандум після отримання
підписаних головою Асоціацією адвокатів України примірників меморандуму.
10. Розгляд звернення Ради адвокатів м. Києва до уповноважених органів виконавчої
влади.
10. Вирішили:
Підтримати звернення ради адвокатів м.Києва від 31 січня 2017 року до уповноважених органів
виконавчої влади.
11. Розгляд питання про скликання звітно-виборної Конференції адвокатів
Хмельницької області.
11. Вирішили:
Скликати 7 жовтня 2017 року звітно-виборчу Конференцію адвокатів Хмельницької області на
розгляд якої винести наступні питання:
1. Обрання членів Ради адвокатів Хмельницької області.
2. Обрання представника адвокатів Хмельницької області до складу Ради адвокатів України.
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3. Визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат Кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області. Обрання голови та членів
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.
4. Обрання члена ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області.
5. Затвердження кошторисів і штатних розписів Ради адвокатів Хмельницької області та
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, на 2018 рік.
6. Розгляд та затвердження звітів Ради адвокатів Хмельницької області, Кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури, представників адвокатів Хмельницької області у складі
Ради адвокатів України і Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за 9
місяців 2017 року.
7. Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області за
результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів Хмельницької
області та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за 2016 рік.
8. Прийняття інших рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».
Звернутися до Ради адвокатів України з клопотанням про затвердження квоти представництва,
порядку висування та обрання делегатів вище зазначеної звітно-виборчої Конференції
адвокатів Хмельницької області.
12. Розгляд питання щодо розподілу повноважень між членами ради адвокатів
Хмельницької області.
12. Вирішили:
Видати Кулабіній Марині Юріївні довіреність Ради адвокатів Хмельницької області на виконання
повноважень, передбачених ч.2 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Видати Кручініній Наталії Станіславівні довіреність Ради адвокатів Хмельницької області на
розгляд матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ч.5
ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
13. Розгляд питання щодо делегування повноважень голові Ради адвокатів
Хмельницької області.
13. Вирішили:
Делегувати голові Ради адвокатів Хмельницької області повноваження щодо продовження строку
дії посвідчень помічників адвокатів Хмельницької області.
14. Розгляд питання щодо внесення змін та доповнень у договори з керівниками
стажування.
14. Вирішили:
Доручити секретарю ради адвокатів Хмельницької області Кручініній Н.С. внести зміни та
доповнення у договори з керівниками стажування з метою приведення їх у відповідність до вимог
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положення про організацію та
порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю.
Головуюча повідомила, що порядок денний вичерпано та оголосила засідання закритим.
Голова Ради адвокатів Хмельницької області

/підпис/

Секретар засідання Ради адвокатів Хмельницької області
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/підпис/

Вагіна Н.А.
Кручініна Н.С.

