Витяг:
ПРОТОКОЛ №4
ззасідання Ради адвокатів Хмельницької області
м.Хмельницький

15 березня 2017 року
Початок: 14:00 год., закінчено: 17:50 год.
Присутні: Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В.,
Кручініна Н.С., Терлич В.Г., Возняк А.Г.,
Рохов О.В., Кулабіна М.Ю.
Відсутні: Клюка В.Ф. Пілінський С.І. (відряджений,
для захисту прав адвоката в м. Шепетівку)
За участі: Басіста Н.Ю., Місяць А.П., Барилюк О.А.

Вирішили: затвердити порядок денний з доповненнями:
1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на заняття
адвокатською діяльністю:
1.1. Чукань Тетяні Володимирівні.
1.2. Огороднік Наталії Генріхівні.
1.3. Маховичу ВолодимируАнтоновичу.
1.4. Сковороді Оксані Миколаївні.
1.5. Веселовській Людмилі Олександрівні.
1.6. Чорному Назарію Ярославовичу.
1.7. Стефанчуку Миколі Олексійовичу.
1.8. Стефанчуку Руслану Олексійовичу.
2. Розгляд поточних звітів про проходження стажування:
2.1. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Надольської Аліни Володимирівни (керівник
стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович).
2.2. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Куца Івана Олексійовича (керівник стажування
адвокат Шамрай Василь Вікторович).
2.3. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Бевз Юлії Володимирівни (керівник стажування
адвокат Місяць Андрій Петрович).
2.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Ткачука Сергія Петровича (керівник
стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович).
2.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Шурмана Ярослава Васильовича (керівник
стажування адвокат Косюк Роман Миколайович).
2.6. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Панченка Дмитра Вікторовича (керівник
стажування адвокат Косюк Роман Миколайович).
2.7. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Волколуп Марії Миколаївни (керівник
стажування адвокат Бабюк Іван Миклайович).
2.8. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Мандія Володимира Івановича (керівник
стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна).
2.9. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Дідича Андрія Миколайовича (керівник
стажування адвокат Дацишина Мирослава Володимирівна).
2.10. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Лебеденко Андрія Олександровича (керівник
стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович).
2.11. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Доценка Олександра Івановича (керівник
стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович).
2.12. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Трубнікової Олени Володимирівни (керівник
стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович).
2.13. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Крука Андрія Степановича (керівник
стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна).
2.14. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Кузьменко Ірини Олександрівни (керівник
стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна).
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2.15. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Балакіна Віталія Миколайовича (керівник
стажування адвокат Місяць Андрій Петрович).
2.16. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Волощука Павла Юрійовича (керівник
стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович).
2.17. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Шейгис Людмили Василівни (керівник
стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна).
3. Розгляд 2-х поточних звітів про проходження стажування:
3.1. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Козачок Ірини Сергіївни (керівник стажування
адвокат Німий Сергій Олександрович).
3.2. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Пелюшок Леоніда Олександровича (керівник
стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович).
3.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Фіщука Василя Миколайовича (керівник
стажування адвокат Савінський Олег Петрович).
3.4. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Черняка Романа Івановича (керівник
стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна).
3.5. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Шалапаюка Віталія Леонідовича (керівник
стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна).
3.6. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Слободян Олени Юріївни (керівник стажування
адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович).
4. Розгляд остаточних звітів про проходження стажування:
4.1 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Голдзіцької Ольги Казимирівни
(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович).
5. Розгляд заяв про направлення на стажування:
5.1 Розгляд заяви Добжанського Володимира Володимировича про направлення на
стажування до адвоката Стасишина Анатолія Леонтійовича.
5.2. Розгляд заяви Левківського Богдана Казимировича про направлення на стажування до
адвоката Ватраса Володимира Антоновича.
5.3. Розгляд заяви Савіцької Марини Борисівни про направлення на стажування до
адвоката Місяця Андрія Петровича.
5.4. Розгляд заяви Канюки Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до
адвоката Косюка Романа Миколайовича.
5.5. Розгляд заяви Романенко Ольги Славични про направлення на стажування до адвоката
Мельника Андрія Івановича.
6. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування:
6.1. Розгляд заяви адвоката Циганюк Юлії Володимирівни.
6.2. Розгляд заяви адвоката Кулабіної Марини Юріївни.
6.3. Розгляд заяви адвоката Лозінського Миколи Володимировича.
7. Розгляд заяви про надання розстрочки у сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування, заяв про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році:
7.1. Розгляд заяви адвоката Назаренка Євгена Вікторовича про надання розстрочки у сплаті
щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 р.
7.2. Розгляд заяви адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича про звільнення від сплати
щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році.
7.3. Розгляд заяви адвоката Станецького Казиміра Миколайовича про звільнення від сплати
щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році.
8. Розгляд заяви Кашина Віктора Анатолійовича про звільнення від проходження стажування
та видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
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9. Розгляд облікових карток про підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області за
період оцінювання 2013-2015 роки та вирішення питання щодо видачі свідоцтв про підвищення
кваліфікації.
10. Розгляд питання щодо звернення до КДКА Хмельницької області відносно адвокатів,
щодо яких відсутні відомості про своєчасну сплату внесків на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування за 2017 рік.
11. Розгляд питання щодо подяки за активну співпрацю, сприяння у проведенні заходів
підвищення кваліфікації адвокатів та інших заходів за участю адвокатів Хмельницької області.
12. Розгляд питання щодо делегування футбольної команди та вболівальників для участі у
Національному футбольному турнірі серед адвокатів, який відбудеться 8-9 квітня 2017 року у
м.Одеса.
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 Чукань Тетяні Володимирівні.
Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги Чукань Т.В., яка зачитує текст Присяги
адвоката України, підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Чукань Тетяні
Володимирівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №61, посвідчення
адвоката, копію Присяги.
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 №58,
посвідчення адвоката, копію Присяги.
1.3. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Маховичу Володимиру Антоновичу
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Маховича В.А., який зачитує текст
Присяги адвоката України та підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає
Маховичу Володимиру Антоновичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
№65, посвідчення адвоката, копію Присяги.
1.4. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Сковороді Оксані Миколаївні
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Сковороду О.М., яка зачитує текст
Присяги адвоката України, підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає
Сковороді Оксані Миколаївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №67,
посвідчення адвоката, копію Присяги.
1.5. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Веселовській Людмилі Олександрівні
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Веселовську Л.О., яка зачитує текст
Присяги адвоката України, підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає
Веселовській Людмилі Олександрівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
№64, посвідчення адвоката, копію Присяги.
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1.6. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Чорному Назарія Ярославовичу
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Чорного Н.Я., який зачитує текст
Присяги адвоката України та підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає
Чорному Назарію Ярославовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №65,
посвідчення адвоката, копію Присяги.
1.7. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Стефанчуку Миколі Олексійовичу
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Стефанчука М.О., який в режимі
онлайн - конференції зачитує текст Присяги адвоката України та підписує Присягу. Стефанчуку
Миколі Олексійовичу видається Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №63,
посвідчення адвоката.
1.8. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю Стефанчуку Руслану Олексійовичу
Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Стефанчука Р.О., який в режимі онлайн
- конференції зачитує текст Присяги адвоката України та підписує Присягу. Стефанчуку Руслану
Олексійовичу видається Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №62,
посвідчення адвоката.
2. Розгляд поточних звітів про проходження стажування:
2.1. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Надольської Аліни Володимирівни
2.1.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Надольської Аліни Володимирівни про стажування стажиста за період з
29.12.2016 р. по 28.02.2017 р. з врахуванням викладених у мотивувальній частині рішення
зауважень.
Рекомендувати стажисту Надольській А.В. та керівнику стажування Шамраю В.В. додатково
відпрацювати питання практичного застосування норм права з врахуванням викладених у
мотивувальній частині рішення зауважень. /повний текст рішення додається/.
2.2. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Куца Івана Олексійовича (керівник
стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович)
2.2.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Куца Івана Олексійовича про проходження стажування за період з
29.12.2016 р. по 28.02.2017 р. з врахуванням викладених у мотивувальній частині рішення
зауважень.
Рекомендувати стажисту Куцу І.О. та керівнику стажування Шамраю В.В. додатково
відпрацювати питання практичного застосування окремих норм права з врахуванням викладених у
мотивувальній частині рішення зауважень. /повний текст рішення додається/.
2.3. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Бевз Юлії Володимирівни (керівник
стажування адвокат Місяць Андрій Петрович)
2.3. Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Бевз Юлії Володимирівни з
врахуванням викладених у мотивувальній частині рішення зауважень /повний текст рішення
додається/.
2.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Ткачука Сергія Петровича (керівник
стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович)
2.4. Вирішили:
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Затвердити поточний звіт Ткачука Сергія Петровича за період стажування з 19.12.2016р. по
20.02.2017р. /повний текст рішення додається/.
2.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Шурмана Ярослава Васильовича (керівник
стажування адвокат Косюк Роман Миколайович)
2.5. Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Шурмана Ярослава
Васильовича./повний текст рішення додається/.
2.6. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Панченка Дмитра Вікторовича (керівник
стажування адвокат Косюк Роман Миколайович)
2.6.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Панченка Дмитра Вікторовича.
/повний текст рішення додається/.
2.7. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Волколуп Марії Миколаївни (керівник
стажування адвокат Бабюк Іван Миколайович)
2.7.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Волколуп Марії Миколаївни.
/повний текст рішення додається/.
2.8. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Мандія Володимира Івановича (керівник
стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна)
2.8.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження 2-х місяців стажування стажиста Мандія Володимира
Івановича.
Рекомендувати стажисту Мандію В.І. при подальшому проходженні стажування приділяти більше
уваги відповідності правових документів вимогам чинного законодавства України на момент їх
складання. /повний текст рішення додається/.
2.9. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Дідича Андрія Миколайовича (керівник
стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна)
2.9.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Дідича Андрія Миколайовича за період стажування з 28.12.2016 р. по
27.02.2017 р.
Рекомендувати стажисту Дідичу А.М. при подальшому проходженні стажування врахувати
зауваження, викладені в мотивувальній частині цього рішення. /повний текст рішення
додається/.
2.10. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Лебеденка Андрія Олександровича
(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович)
2.10. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Лебеденко Андрія Олександровича за період стажування з 19.12.2016 р.
по 14.02.2017 р./повний текст рішення додається/.
2.11. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Доценка Олександра Івановича
(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович)
2.11. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Доценко Олександра Івановича за період стажування з 19.12.2016р. по
14.02.2017р. /повний текст рішення додається/.
2.12.Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Трубнікової Олени Володимирівни
(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович)
2.12. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Трубнікової А.В. за період стажування з 19.12.2016 р. по 14.02.2017 р.
/повний текст рішення додається/.
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2.13. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Крука Андрія Степановича (керівник
стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна)
2.13.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Крук Андрія Степановича в
період з 19.12.2016 р. по 19.02.2017 р.
Рекомендувати стажисту Крук Андрію Степановичу, при подальшому проходженні стажування,
врахувати та виправити недоліки зазначені в мотивувальній частині цього рішення. /повний
текст рішення додається/.
2.14. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Кузьменко Ірини Олександрівни
(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна)
2.14.Вирішили:
Затвердити 1-й поточний звіт про проходження стажування стажиста Кузьменко Ірини
Олександрівни за період з 05.12.2016 р. по 05.02.2017 р. /повний текст рішення додається/.
2.15. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Балакіна Віталія Миколайовича
(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович).
2.15.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Балакіна Віталія Миколайовича.
Рекомендувати стажисту Балакіну Віталію Миколайовичу, при подальшому проходженні
стажування, врахувати та виправити недоліки зазначені в мотивувальній частині цього рішення .
/повний текст рішення додається/.
2.16. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Волощука Павла Юрійовича (керівник
стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович).
2.16.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Волощука Павла Юрійовича за період стажування з 07.12.2016р. по
08.02.2017р. /повний текст рішення додається/.
2.17. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Шейгис Людмили Василівни (керівник
стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна)
2.17.Вирішили:
Затвердити 1-й поточний звіт про проходження стажування стажиста Шейгис Людмили Василівни
за період з 01.12.2016 р. по 01.02.2017 р. /повний текст рішення додається/.
3.

Розгляд 2-х поточних звітів про проходження стажування

3.1. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Козачок Ірини Сергіївни (керівник
стажування адвокат Німий Сергій Олександрович)
3.1.Вирішили:
Затвердити другий поточний звіт про проходження стажування стажиста Козачок Ірини Сергіївни
з врахуванням викладених у мотивувальній частині рішення зауважень. /повний текст рішення
додається/.
3.2. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Пелюшок Леоніда Олександровича
(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович)
3.2. Вирішили:
Затвердити 2-й поточний звіт Пелюшка Леоніда Олександровича за період стажування з
27.12.2016 р. по 24.02.2017 р. /повний текст рішення додається/.
3.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Фіщука Василя Миколайовича (керівник
стажування адвокат Савінський Олег Петрович)
3.3. Вирішили:
Затвердити 2-й поточний звіт Фіщука Василя Миколайовича за період стажування з 06.12.2016р.
по 06.02.2017 р. /повний текст рішення додається/.
3.4. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Черняка Романа Івановича (керівник
стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна)
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3.4.Вирішили:
Затвердити 2-й поточний звіт про проходження стажування стажиста Черняка Романа Івановича за
період з 20.12.2016 р. по 20.02.2017 р. /повний текст рішення додається/.
3.5. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Шалапаюка Віталія Леонідовича (керівник
стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна)
3.5.Вирішили:
Затвердити 2-й поточний звіт про проходження стажування стажиста Шалапаюка Віталія
Леонідовича за період з 20.12.2016 р. по 20.02.2017 р. /повний текст рішення додається/.
3.6. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Слободян Олени Юріївни (керівник
стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович)
3.6.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Слободян Олени Миколаївни з
врахуванням викладених у мотивувальній частині рішення зауважень.
/повний текст рішення додається/.
4. Розгляд остаточних звітів про проходження стажування:
4.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Голдзіцької Ольги
Казимирівни (керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович)
4.1. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування Голдзіцької Ольги Казимирівни.
Видати Голдзіцькій Ользі Казимирівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
після складання нею Присяги адвоката України.
Складання Голдзіцькою Ольгою Казимирівною Присяги адвоката України перед Радою
адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 12 квітня 2017 року.
/повний текст рішення додається/.
5. Розгляд заяв про направлення на стажування
5.1 Розгляд заяви Добжанського Володимира Володимировича про направлення на
стажування до адвоката Стасишина Анатолія Леонтійовича
5.1.Вирішили:
Направити Добжанського Володимира Володимировича для проходження стажування.
Керівником стажування Добжанського В.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката
Стасишина Анатолія Леонтійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №
206, видане 07.11.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в
ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул.Кам'янецька,
50) .
Затвердити індивідуальний план стажування Добжанського В.В.
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 Добжанського В.В. надати
Раді адвокатів Хмельницької області
письмове
повідомлення про дату початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з
Добжанським В.В. та надати його для реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Добжанським В.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 05
червня 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», Рішення
РАУ № 6 від 03.02.2017 року «Про забезпечення організаційних заходів проходження», частина
внеску Добжанського В.В. на проходження стажування в розмірі 960 грн.. (10% від трьох
мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)
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підлягає сплаті на рахунок на рахунок Національної асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ
38488439, рахунок № 26008300000131 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854), частина внеску в
розмірі 1920 грн.(20% 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 Добжанського В.В. /повний текст рішення додається/.
5.2. Розгляд заяви Левківського Богдана Казимировича про направлення на
стажування до адвоката Ватраса Володимира Антоновича
5.2.Вирішили:
Направити Левківського Богдана Казимировича для проходження стажування.
Керівником стажування Левківського Б.К. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката
Ватраса Володимира Антоновича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №
357, видане 27.04.2005 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в
ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький вул. Свободи, 97/1,
оф.4).
Затвердити індивідуальний план стажування Левківського Б.К.
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Ватрасу В.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування
Левківського Б.К. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Левківським Б.К. та надати
для реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Левківського Б.К. 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 05
червня 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», Рішення
РАУ № 6 від 03.02.2017 року «Про забезпечення організаційних заходів проходження», частина
внеску Левківського Б.К. на проходження стажування в розмірі 960 грн.. (10% від трьох
мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)
підлягає сплаті на рахунок на рахунок Національної асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ
38488439, рахунок № 26008300000131 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854), частина внеску в
розмірі 1920 грн.(20% 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 Левківського Б.К. /повний текст рішення додається/
5.3. Розгляд заяви Савіцької Марини Борисівни про направлення на стажування до
адвоката Місяця Андрія Петровича.
5.3 Вирішили:
Направити Савіцьку Марину Борисівну для проходження стажування.
Керівником стажування Савіцької М.Б. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Місяця
Андрія Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 294, видане
05.03.2003 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче
місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 105, кв.4).
Затвердити індивідуальний план стажування Савіцької М.Б.
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
Савіцької М.Б. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Савіцькою М.Б. та надати для
реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Савіцькою М.Б. Раді адвокатів Хмельницької
області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів, складених
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відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування: перший поточний
звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 05
червня 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», Рішення РАУ
№ 6 від 03.02.2017 року «Про забезпечення організаційних заходів проходження», частина внеску
Савіцької М.Б. на проходження стажування в розмірі 960 грн.. (10% від трьох мінімальних
заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування) підлягає
сплаті на рахунок на рахунок Національної асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439,
рахунок № 26008300000131 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854), частина внеску в розмірі 1920
грн.(20% 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 Савіцької М.Б. /повний текст рішення додається/
5.4. Розгляд заяви Канюки Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до
адвоката Косюка Романа Миколайовича.
5.4 Вирішили:
Направити Канюку Тетяну Володимирівну для проходження стажування.
Керівником стажування Канюки Т.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 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, 54, офіс А).
Затвердити індивідуальний план стажування Канюки Т.В.
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
Канюки Т.В. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Канюкою Т.В. та надати його
для реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Канюкою Т.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 05
червня 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», Рішення
РАУ № 6 від 03.02.2017 року «Про забезпечення організаційних заходів проходження», частина
внеску Канюки Т.В. на проходження стажування в розмірі 960 грн.. (10% від трьох мінімальних
заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування) підлягає
сплаті на рахунок на рахунок Національної асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439,
рахунок № 26008300000131 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854), частина внеску в розмірі 1920
грн.(20% 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 Канюки Т.В. /повний текст рішення додається/
5.5. Розгляд заяви Романенко Ольги Славични про направлення на стажування до
адвоката Мельника Андрія Івановича.
5.5 Вирішили:
Направити Романенко Ольгу Славичну для проходження стажування.
Керівником стажування Романенко О.С. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката
Мельника Андрія Івановича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 346,
видане 04.12.2004 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ
робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, Хмельницька область, м. Кам'янецьПодільський, вул. Д. Галицького 2/22) .
Затвердити індивідуальний план стажування Романенко О.С.
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Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Мельнику А.І. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування
Романенко О.С. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування, укласти договір на керівництво з Романенко О.С. та надати його для
реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Романенко О.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 05
червня 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», Рішення
РАУ № 6 від 03.02.2017 року «Про забезпечення організаційних заходів проходження», частина
внеску Романенко О.С. на проходження стажування в розмірі 960 грн.. (10% від трьох
мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)
підлягає сплаті на рахунок на рахунок Національної асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ
38488439, рахунок № 26008300000131 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854), частина внеску в
розмірі 1920 грн.(20% 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 Романенко О.С. /повний текст рішення додається/
6. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування:
6.1. Розгляд заяви адвоката Циганюк Юлії Володимирівни.
6.1.Вирішили:
Заяву Циганюк Юлії Володимирівни про керівництво стажуванням задовольнити.
Включити Циганюк Юлію Володимирівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю № 585, видане КДКА Хмельницької області 28.11.2007 року, до Реєстру керівників
стажування Ради адвокатів Хмельницької області./повний текст рішення додається/.
6.2. Розгляд заяви адвоката Кулабіної Марини Юріївни.
6.2.Вирішили:
Заяву Кулабіної Марини Юріївни про керівництво стажуванням задовольнити.
Включити Кулабіну Марину Юріївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №
545, видане КДКА Хмельницької області 01.08.2011 року, до Реєстру керівників стажування Ради
адвокатів Хмельницької області. /повний текст рішення додається/.
6.3. Розгляд заяви адвоката Лозінського Миколи Володимировича.
6.3.Вирішили:
У задоволенні заяви адвоката Лозінського Миколи Володимировича про керівництво стажуванням
відмовити. /повний текст рішення додається/.
7. Розгляд заяви про надання розстрочки у сплаті щорічного внеску на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування, заяв про звільнення від сплати щорічного внеску
на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році.
7.1. Розгляд заяви адвоката Назаренко Євгена Вікторовича про надання розстрочки у
сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 р.
7.1. Вирішили :
Заяву Назаренко Євгена Вікторовича про надання йому розстрочки у сплаті щорічного внеску на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік задовольнити, встановити
адвокату Назаренко Євгену Вікторовичу наступний порядок сплати щорічного внеску на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік: сума щорічного внеску, яка
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підлягає сплаті на рахунок ради адвокатів Хмельницької області - 720 грн. має бути сплачена
рівними частинами по 240 грн. в першій декаді 2,3,4 кварталу поточного року на рахунок Ради
адвокатів Хмельницької області. /повний текст рішення додається/.
7.2. Розгляд заяви адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича про звільнення від сплати
щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році.
7.2.Вирішили :
Звільнити адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича від сплати щорічного внеску на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік. /повний текст рішення додається/.
7.3. Розгляд заяви адвоката Станецького Казиміра Миколайовича про звільнення від
сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017
році.
7.3. Вирішили :
Звільнити адвоката Станецького Казиміра Миколайовича від сплати щорічного внеску на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік. /повний текст рішення
додається/.
8. Розгляд заяви Кашина Віктора Анатолійовича про звільнення від проходження
стажування та видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
8. Вирішили :
Звільнити Кашина Віктора Анатолійовича від проходження стажування на підставі ч.5 ст.10
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Видати Кашину Віктору Анатолійовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю після складання ним Присяги адвоката України;
Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області призначити на
12 квітня 2017 року на 14.00 годину./повний текст рішення додається/.
9. Розгляд облікових карток про підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької
області за період оцінювання 2013-2015 роки та вирішення питання щодо видачі свідоцтв
про підвищення кваліфікації.
9. Вирішили:
Видати Свідоцтво про підвищення кваліфікації за період оцінювання 2013 – 2015 роки наступним
адвокатам:
№
п/п

1
2

Прізвище, ім’я, по-батькові адвоката

Царик Тетяна Григорівна
Оліферук Жанна Антонівна (25)

Кількість балів
перенесених до
наступного періоду
оцінювання
10 (в т.ч. 1 бал з ПАЕ)

Внести зміни до п. 2 рішення Ради адвокатів Хмельницької області №8-8/16 від 13.07.2016р. в
частині відмови у видачі Свідоцтва про підвищення кваліфікації за період оцінювання 2013 – 2015
роки адвокату Оліферук Жанні Антонівні. /повний текст рішення додається/.
10. Розгляд питання щодо звернення до КДКА Хмельницької області відносно адвокатів,
щодо яких відсутні відомості про своєчасну сплату внесків на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування.
10. Вирішили:
Звернутись до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області з
поданнями щодо притягнення адвокатів, щодо яких відсутні відомості про своєчасну сплату
внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік, до дисциплінарної
відповідальності. Підготовку подань доручити заступнику ради адвокатів Хмельницької області
Сітнікову А.В. та секретарю ради Кручініній Н.С.
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11. Розгляд питання щодо подяки за активну співпрацю, сприяння у проведенні
заходів підвищення кваліфікації адвокатів та інших заходів за участю адвокатів
Хмельницької області.
11. Вирішили:
Звернутись з подяками до органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших установ,
які активно співпрацюють з радою адвокатів Хмельницької області у проведенні заходів за участю
адвокатів регіону. Відповідальною за вказаний напрямок визначити – Возняк А.Г.
12. Розгляд питання щодо делегування футбольної команди та вболівальників для участі у
Національному футбольному турнірі серед адвокатів, який відбудеться 8-9 квітня 2017 року
у м.Одеса.
12. Вирішили:
Відрядити футбольну команду адвокатів Хмельницької області та не більше 10 осіб
вболівальників, за рахунок коштів ради адвокатів регіону, для участі у національному
футбольному турнірі серед адвокатів, який відбудеться 8-9 квітня 2017 року у м.Одеса.
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.

