Витяг:
ПРОТОКОЛ №9
засідання Ради адвокатів Хмельницької області
м.Хмельницький

14 червня 2017 року
Початок: 14:00 год., закінчено: 16:50 год.
Присутні: Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В.,
Кулабіна М.Ю. Кручініна Н.С., Терлич В.Г.,
Рохов О.В., до 15:30год. - Возняк А.Г.,
з 14:40год. до 16:20- Клюка В.Ф.,
з 15:00 - Пілінський С.І.
За участі: Басіста Н.Ю., Місяць А.П., Барилюк О.А.

Вирішили: затвердити порядок денний:
1. Розгляд питання по виконанню рішення Ради адвокатів Хмельницької області №5-4-1/17
від 12.04.2017 року.
2. Розгляд остаточних звітів стажистів:
2.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Волощука Павла Юрійовича
(керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович).
2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Антонюка Ігоря Володимировича
(керівник стажування адвокат Мельник Андрій Іванович).
2.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кузьменко Ірини Олександрівни
(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна).
2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Четвертака Костянтина
Сергійовича (керівник стажування адвокат Дудко Лілія Петрівна).
2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Черепова Дмитра
Володимировича (керівник стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна).
2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Мандія Володимира Івановича
(керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна).
3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів:
3.1. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Левківського Богдана Казиміровича (керівник
стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович).
3.2. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Савіцької Марини Борисівни (керівник
стажування адвокат Місяць Андрій Петрович).
3.3. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Добжанського Володимира Володимировича
(керівник стажування адвокат Стасишин Анатолій Леонтійович).
3.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Пилипенко Андрія Олександровича (керівник
стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович).
3.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Онуфрієва Леоніда Олександровича (керівник
стажування адвокат Пілінській Сергій Вікторович).
3.6. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Канюки Тетяни Володимирівни (керівник
стажування адвокат Косюк Роман Миколайович).
4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів:
4.1 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Єльнікова Івана
Михайловича (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович).
4.2 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Дідича Андрія
Миколайовича (керівник стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна).
4.3 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Бацуци
Олександра Михайловича (керівник стажування адвокат Прядун Володимир
Борисович).
4.4 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Антонюк Ірини
Володимирівни (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович).
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4.5 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Шейгис Людмили
Василівни (керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна).
4.6 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Балакіна Віталія
Миколайовича Ткачука Сергія Петровича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій
Петрович).
4.7 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Бевз Юлії
Володимирівни (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович).
4.8 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Куца Івана
Олексійовича (керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович).
4.9 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Тараненко
Людмили Станіславівни (керівник стажування адвокат Стасишин Анатолій
Леонтійович).
5. Розгляд заяви про направлення на стажування:
5.1. Розгляд заяви Самань Валентини Григорівни про направлення на стажування до
адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича.
5.2. Розгляд заяви Думітращук Вікторії Анатоліївни про направлення на стажування до
адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича.
5.3. Розгляд заяви Бачинського Миколи Валерійовича про направлення на стажування до
адвоката Самбір Ольги Євгенівни.
5.4. Розгляд заяви Мініх Ірини Миколаївни про направлення на стажування до адвоката
Оксанюка Анатолія Петровича.
5.5. Розгляд заяви Бегеби Наталії Миколаївни про направлення на стажування до адвоката
Оксанюка Анатолія Петровича.
5.6. Розгляд заяви Горщара Богдана Анатолійовича про направлення на стажування до
адвоката Іванова Антона Броніславовича.
5.7. Розгляд заяви Волколуп Марії Миколаївни про направлення на стажування до адвоката
Возняк Алі Гюндузівни.
6. Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу Свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю:
6.1. Розгляд заяви Оксанюка Олега Анатолійовича.
6.2. Розгляд заяви Богача Анатолія Анатолійовича.
7. Розгляд заяв про включення до реєстру керівників стажування:
7.1. Розгляд заяви адвоката Призиглей Марії Іванівни.
8. Розгляд звернення адвоката Гавриленко Р.В.
9. Інше.
1. Розгляд питання по виконанню рішення Ради адвокатів Хмельницької області №54-1/17 від 12.04.2017 року.
1.1.Вирішили:
Скасувати рішення Ради адвокатів Хмельницької області №5-4.1/17 від 12 квітня 2017 року в
частині видачі Гуменюк Ірині Вікторівні Свідоцтва про право на зайняття адвокатською
діяльністю.
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ХМ № 000072, виготовлене на ім’я
Гуменюк Ірини Вікторівни на підставі рішення Ради адвокатів Хмельницької області № 5-4.1/17
від 12 квітня 2017 року, -знищити. /повний текст рішення додається/.
2. Розгляд остаточних звітів про проходження стажування
2.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Волощука Павла
Юрійовича (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович )
2.1. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування Волощука Павла Юрійовича.
Видати Волощуку Павлу Юрійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю
після складання ним Присяги адвоката України.
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Складання Волощуком Павлом Юрійовичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів
Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 12 липня 2017 року.
/повний текст рішення додається/.
2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Антонюка Ігоря
Володимировича (керівник стажування адвокат Мельник Андрій Іванович).
2.2.Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування Антонюка Ігоря Володимировича.
Видати Антонюку Ігорю Володимировичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю після складання ним Присяги адвоката України.
Складання Антонюком Ігорем Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою
адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 12 липня 2017 року.
/повний текст рішення додається/
2.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кузьменко Ірини
Олександрівни (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна).
2.3. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Кузьменко Ірини Олександрівни.
Видати Кузьменко Ірині Олександрівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю
в день складання Присяги адвоката України.
Складання Кузьменко Іриною Олександрівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів
Хмельницької області призначити на 12 липня 2017 року о 14 год.00 хв. /повний текст рішення
додається/.
2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Четвертака Костянтина
Сергійовича (керівник стажування адвокат Дудко Лілія Петрівна).
2.4. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування Четвертака Костянтина Сергійовича.
Видати Четвертаку Костянтину Сергійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю після складання ним Присяги адвоката України.
Складання Четвертаком Костянтином Сергійовичем Присяги адвоката України перед Радою
адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 12 липня 2017 року. /повний текст
рішення додається/
До у часті в засіданні прибув Клюка В.Ф.
2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Черепова Дмитра
Володимировича
(керівник
стажування
адвокат
Дацишина
Мирослава
Валентинівна).
2.5. Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Черепова Дмитра Володимировича.
Видати Черепову Дмитру Володимировичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю в день складання Присяги адвоката України.
Складання Череповим Д.В. Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької
област іпризначити на 12 липня 2017 року о 14 год. 00 хв.
/повний текст рішення додається/
2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Мандія Володимира
Івановича (керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна).
2.6.Вирішили:
Затвердити Звіт про проходження стажування Мандія Володимира Івановича.
Видати Мандію Володимиру Івановичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю
після складання ним Присяги адвоката України.
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Складання Мандієм Володимиром Івановичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів
Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 12 липня 2017 року.
/повний текст рішення додається/.
3. Розгляд 1-х поточних звітів про проходження стажування
3.1. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Левківського Богдана Казиміровича
(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович).
3.1. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Левківського Богдана Казимировича про проходження стажування за
період з 07.04.2017 р. по 01.06.2017 р.
Рекомендувати стажисту Левківському Богдану Казимировичу, при подальшому проходженні
стажування, врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині цього рішення, надавати звіти
про проходження стажування за період та в строки визначені рішенням Ради адвокатів
Хмельницької області про направлення на стажування № 4-5.2/17 від 15.03.2017р./повний текст
рішення додається/.
3.2. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Савіцької Марини Борисівни (керівник
стажування адвокат Місяць Андрій Петрович).
3.2.Вирішили:
Затвердити 1-й поточний звіт про проходження стажування стажиста Савіцької Марини Борисівни
за період з 20.03.2017 р. по 19.05.2017 р./повний текст рішення додається/.
3.3. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Добжанського Володимира
Володимировича (керівник стажування адвокат Стасишин Анатолій Леонтійович).
3.3. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Добжанського Володимира Володимировича за період стажування з
17.03.2017р. по 16.05.2017р.
Рекомендувати стажисту Добжанському В.В. вести щоденник проходження стажування, надавати
звіти про проходження стажування за період та в строки визначені рішенням Ради адвокатів
Хмельницької області про направлення на стажування № 4-5.1/17 від 15.03.2017р., врахувати інші
поради, зазначені в мотивувальній частині цього рішення.
/повний текст рішення додається/.
3.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Пилипенко Андрія Олександровича
(керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович).
3.4.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Пилипенка Андрія Олександровича про проходження стажування
стажиста за період з 13.03.2017 р. по 12.05.2017 р.
Рекомендувати стажисту Пилипенку А.О. при подальшому проходженні стажування врахувати
пропозиції щодо змісту процесуальних документів, викладені у мотивувальній частині рішення.
/повний текст рішення додається/.
3.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Онуфрієва Леоніда Олександровича
(керівник стажування адвокат Пілінській Сергій Ігорович).
3.5. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Онуфрієва Леоніда Олександровича за період стажування з 03.03.2017р.
по 03.05.2017р./повний текст рішення додається/.
3.6. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Канюки Тетяни Володимирівни (керівник
стажування адвокат Косюк Роман Миколайович).
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3.6.Вирішили:
Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Канюки Тетяни Володимирівни.
/повний текст рішення додається/.
4.Розгляд 2-х поточних звітів стажистів
4.1. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Єльнікова
Михайла Івановича (керівник стажування адвокат Заболотний Антон
Миколайович)
Заслухали:
4.1.Вирішили:
Затвердити другий поточний звіт Єльнікова Івана Михайловича про проходження стажування за
звітний період з 1.03.2017 р. по 29.04.2017р. /повний текст рішення додається/.
4.2. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Дідича
Андрія Миколайовича (керівник стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна)
Заслухали:
4.2. Вирішили:
Надати стажисту Дідичу Андрію Миколайовичу термін до 30 червня 2017 року для усунення
недоліків відображених в цьому рішенні та рішенні Ради адвокатів Хмельницької області № 4 2.9/17 від 15.03.2017 року.
Другий поточний звіт Дідича Андрія Миколайовича про проходження стажування заслухати
повторно на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 12 липня 2017 року. ./повний текст
рішення додається/.
4.3. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Бацуци
Олександра Михайловича (керівник стажування адвокат Прядун Володимир
Борисович)
4.3. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Бацуци Олександра Михайловича про проходження стажування за
період з 20.02.2017р. по 20.04.2017р. /повний текст рішення додається/.
У зв΄язку з необхідністю участі у судовому засіданні засідання ради адвокатів регіону
залишила Возняк А.Г.
4.4. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Антонюк
Ірини Володимирівни (керівник стажування адвокат Заболотний Антон
Миколайович)
4.4. Вирішили:
Затвердити другий поточний звіт Антонюк Ірини Володимирівни про проходження стажування за
період з 23.03.2017 р. по 29.04.2017 р./повний текст рішення додається/.
4.5. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Шейгис
Людмили Василівни (керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна).
4.5.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Шейгис Л.В. про проходження стажування за період з
01.02.2017р. по 01.04.2017р./повний текст рішення додається/.
4.6. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Балакіна
Віталія Миколайовича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович).
4.6.Вирішили:
Затвердити другий поточний звіт Балакіна Віталія Миколайовича про проходження стажування за
період з 28.02.2017р. по 28.04.2017р.
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Рекомендувати стажисту Балакіну Віталію Миколайовичу, при подальшому проходженні
стажування, врахувати та виправити недоліки зазначені в мотивувальній частині цього
рішення./повний текст рішення додається/.
4.7. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Бевз Юлії
Володимирівни (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович)
4.7.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Бевз Юлії Володимирівни про проходження стажування стажиста за
період з 01.03.2017р. по 28.04.2017р./повний текст рішення додається/.
4.8. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Куца
Івана Олексійовича (керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович).
4.8.Вирішили:
Затвердити звіт Куца Івана Олексійовича за період стажування з 29.02.2017 р. по 28.04.2017р.
/повний текст рішення додається/.
4.9. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста
Тараненко Людмили Станіславівни (керівник стажування адвокат Стасишин
Анатолій Леонтійович)
4.9.Вирішили:
Затвердити поточний звіт Тараненко Людмили Станіславівни за період стажування з 01.03.2017р.
по 28.04.2017р./повний текст рішення додається/.
5.Розгляд заяв про направлення на стажування
5.1 Розгляд заяви Самань Валентини Григорівни про направлення на стажування до
адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича.
5.1.Вирішили:
Направити Самань Валентину Григорівну для проходження стажування.
Керівником стажування Самань В.Г. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Бейлика
Михайла Беніаміновича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 514 видане
15.06.2011 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче
місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,77) .
Затвердити індивідуальний план стажування Самань В.Г..
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Бейлику М.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування
Самань В.Г. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Самань В.Г. та надати його
для реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Самань В.Г. Раді адвокатів Хмельницької області
поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів, складених
відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування: перший поточний
звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06
вересня 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 Самань В.Г. 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 № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), 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 Самань В.Г./повний текст рішення додається/.
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5.2 Розгляд заяви Думітращук Вікторії Анатоліївни про направлення на стажування
до адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича.
5.2.Вирішили:
Направити Думітращук Вікторію Анатоліївну для проходження стажування.
Керівником
стажування Думітращук В.А. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Бейлика Михайла
Беніаміновича
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 514 видане
15.06.2011 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче
місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,77) .
Затвердити індивідуальний план стажування Думітращук В.А.
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Бейлику М.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування
Думітращук В.А. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Думітращук В.А.. та надати
його для реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Думітращук В.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 06
вересня 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 Думітращук В.А. 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 № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), 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 Думітращук В.А. /повний текст рішення додається/.
5.3. Розгляд заяви Бачинського Миколи Валерійовича про направлення на стажування
до адвоката Самбір Ольги Євгенівни.
5.3.Вирішили:
Направити Бачинського Миколу Валерійовича для проходження стажування.
Керівником стажування Бачинського М.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката
Самбір Ольгу Євгенівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 272 видане
19.10.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче
місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Гєрцена, 6,оф.1)
Затвердити індивідуальний план стажування Бачинського М.В.
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
Бачинського М.В. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Бачинським М.В. та надати
його для реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Бачинським М.В. Раді адвокатів Хмельницької
області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів, складених
відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування: перший поточний
звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06
вересня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше трьох робочих днів після закінчення
чотирьох місяців стажування.
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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 Бачинського М.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 № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), 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 Бачинського М.В../повний текст рішення додається/.
5.4. Розгляд заяви Мініх Ірини Миколаївни про направлення на стажування до адвоката
Оксанюка Анатолія Петровича.
5.4.Вирішили:
Направити Мініх Ірину Миколаївну для проходження стажування.
Керівником стажування Мініх І.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Оксанюка
Анатолія Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 284 видане
26.11.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче
місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 12/1) .
Затвердити індивідуальний план стажування Мініх І.М.
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Оксанюку А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на
стажування Мініх І.М.. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про
дату початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Мініх І.М. та надати його
для реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Мініх 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 06
вересня 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 Мініх І.М.. 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 № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), 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 Мініх І.М./повний текст рішення додається/.
5.5. Розгляд заяви Бегеби Наталії Миколаївни про направлення на стажування до
адвоката Оксанюка Анатолія Петровича.
5.5.Вирішили:
Направити Бегебу Наталію Миколаївну для проходження стажування.
Керівником стажування Бегебі Н.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Оксанюка
Анатолія Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 284 видане
26.11.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче
місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 12/1) .
Затвердити індивідуальний план стажування Бегеби Н.М.
8

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на
стажування.
Адвокату Оксанюку А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на
стажування Бегеби Н.М. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про
дату початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Бегебою Н.М. та надати
його для реєстрації у Раду адвокатів Хмельницької області.
Встановити наступні строки подання стажистом Бегебою Н.М. Раді адвокатів Хмельницької
області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів, складених
відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування: перший поточний
звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06
вересня 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 Бегеби Н.М. 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 № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), 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 Бегеби Н.М./повний текст рішення додається/.
5.6. Розгляд заяви Горщара Богдана Анатолійовича про направлення на стажування до
адвоката Іванова Антона Броніславовича.
5.6.Вирішили:
Для подальшого проходження стажування Горщара Богдана Анатолійовича, призначити
керівником стажування адвоката Іванова Антона Броніславовича (свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю №25, видане 19.10.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно
відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 30300,
Хмельницька обл., Ізяславський р-н., вул. Грушевського 6/2), строком на 3 місяця 5 днів.
Продовження стажування Горщара Б.А. у адвоката Іванова А.Б. розпочинається з дня отримання
адвокатом – керівником стажування направлення на стажування.
Адвокату Іванову А.Б., протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування
Горщара Б.А., надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку продовження стажування Горщара Б.А. та копію укладеного зі стажистом договору на
керівництво стажуванням.
Встановити Горщару Б.А. строк для подання Раді адвокатів Хмельницької області поточного звіту
про проходження стажування у адвоката Іванова А.Б. - не пізніше трьох робочих днів після
закінчення чотирьох місяців стажування (у сукупності). /повний текст рішення додається/.
5.7. Розгляд заяви Волколуп Марії Миколаївни про направлення на стажування до
адвоката Возняк Алі Гюндузівни.
5.7.Вирішили:
Для подальшого проходження стажування Волколуп Марії Миколаївни призначити керівником
стажування адвоката Возняк Алю Гюндузівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю №000010, видане 11.03.2015 року Радою адвокатів Хмельницької області, згідно
відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м.
Хмельницький, вул.Подільська, 54/1, оф.4)., строком на 1 місяць 20 днів.
Продовження стажування Волколуп М.М. у адвоката Возняк А.Г. розпочинається з дня
отримання адвокатом – керівником стажування направлення на стажування.
Адвокату Возняк А.Г., протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування
Волколуп М.М., надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату
початку продовження стажування Волколуп М.М. та копію укладеного зі стажистом договору на
керівництво стажуванням./повний текст рішення додається/.
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6. Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу Свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю.
6.1. Розгляд заяви Оксанюка Олега Анатолійовича.
6.1. Вирішили :
Звільнити Оксанюка Олега Анатолійовича від проходження стажування на підставі ч.5 ст.10
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Видати Оксанюку Олегу Анатолійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю в день складання ним Присяги адвоката України.
Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області Оксанюку
Олегу Анатолійовичу призначити на 12 липня 2017 року о 14.00 годині./повний текст рішення
додається/.
6.2. Розгляд заяви Богача Анатолія Анатолійовича.
6.2. Вирішили :
Звільнити Богача Анатолія Анатолійовича від проходження стажування на підставі ч.5 ст.10
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Видати Богачу Анатолію Анатолійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю в день складання ним Присяги адвоката України.
Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області Богачу
Анатолію Анатолійовичу призначити на 12 липня 2017 року о 14.00 годині./повний текст
рішення додається/.
7. Розгляд заяв про включення до реєстру керівників стажування:
7.1. Розгляд заяви адвоката Призиглей Марії Іванівни
7.1.Вирішили:
Заяву Призиглей Марії Іванівни про керівництво стажуванням задовольнити.
Включити Призиглей Марію Іванівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
№417, видане КДКА Хмельницької області 16.10.2008 року, до Реєстру керівників стажування
Ради адвокатів Хмельницької області./повний текст рішення додається/.
8. Розгляд звернення адвоката Гавриленко Р.В.
8.Вирішили:
Надати Гавриленко Р.В. на його звернення від 23.05.2017 р. коротку відповідь про те, що розгляд
порушених у його зверненні питань не віднесено до компетенції ради адвокатів регіону.
Роз’яснити адвокату Гавриленко Р.В., що відповідно до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», дисциплінарними повноваженнями стосовно адвокатів України наділені
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури відповідного регіону (розділ УІ, ст.50), а розгляд
скарг на рішення, дії чи бездіяльність КДКА віднесено до компетенції Вищої кваліфікаційнодисциплінарні комісії адвокатури (ст.ст.42, 52).
Закликати заявника до необхідності утримуватися від безпідставних обвинувачень своїх колег та
вжиття усіх можливих заходів для мирного врегулювання конфлікту./текст відповіді додається/.

Голова Ради адвокатів Хмельницької області

/підпис/

Секретар засідання Ради адвокатів Хмельницької області
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/підпис/

Вагіна Н.А.
Кручініна Н.С.

