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Витяг: 

ПРОТОКОЛ  №5 

ззасідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

 

  м.Хмельницький                                                                                                        12 квітня 2017 року                                                            

 

Вирішили: затвердити порядок денний з доповненням: 

1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю: 

1.1. Кашину Віктору Анатолійовичу.  

1.2. Голдзіцькій Ользі Казимирівні.  

2. Розгляд 1-х поточних звітів про проходження стажування:  

2.1. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Сторощук Оксани Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович ). 

2.2. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Бацуци Олександра Михайловича (керівник 

стажування адвокат Прядун Володимир Борисович). 

2.3. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Тараненко Людмили Станіславівни (керівник 

стажування адвокат Стасишин Анатолій Леонтійович). 

2.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Ксьондзика Юрія Юрійовича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

2.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Замкової Марини Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.6. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Свіжої Ольги Олегівни (керівник стажування 

адвокат Свіжий Олександр Володимировича). 

2.7. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Єльнікова Михайла Віталійовича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.8. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Антонюк Ірини Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

3. Розгляд 2-х поточних звітів про проходження стажування:  

3.1. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Мандія Володимира Івановича (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

3.2. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Кузьменко Ірини Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

3.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Черепова Дмитра Володимировича (керівник 

стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна). 

3.4. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Антонюка Ігоря Володимировича (керівник 

стажування адвокат Мельник Андрій Іванович). 

3.5. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Четвертака Костянтина Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Дудко Лілія Петрівна). 

3.6. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Волощука Павла Юрійовича (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

4. Розгляд остаточних звітів про проходження стажування: 

4.1 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Гуменюк Ірини Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

4.2 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Фіщука Василя Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

4.3 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Арутюняна Давида Ашотовича 

(керівник стажування адвокат Ващук Юрій Васильович). 

5. Розгляд заяви адвоката про включення до реєстру керівників стажування: 

5.1. Розгляд заяви адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича. 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1 Розгляд заяви  Корнієнка Сергія  Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича. 

6.2. Розгляд заяви Корчагіна Максима Павловича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича. 

6.3. Розгляд заяви Драчука Сергія Леонідовича про направлення на стажування до адвоката 

Ватраса Володимира Антоновича. 
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6.4. Розгляд заяви Ільчишена Андрія Валерійовича про направлення на стажування до 

адвоката Прядуна Володимира Борисовича. 

6.5. Розгляд заяви Масловського Ігоря Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Мазура Андрія Петровича. 

6.6. Розгляд заяви Ільчишеної Вікторії Ігорівни про направлення на стажування до 

адвоката Пілінського Сергія Ігоровича. 

6.7. Розгляд заяви Наталюка Назара Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни. 

7. Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю: 

 7.1. Розгляд заяви Красняка Івана Володимировича. 

 7.2. Розгляд заяви Орендарчук Валентини Олександрівни. 

 7.3. Розгляд заяви Рожика Євгена Миколайовича. 

8. Розгляд заяви  адвоката Неділька Миколи Миколайовича про заміну свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

9. Розгляд питання про проведення щорічного футбольного турніру «Юристи за мир»  та 

відзначення гравців футбольної команди адвокатів Хмельницької області за участь у 

Національному футбольному турнірі серед адвокатів UNBA -2017. 

10. Розгляд пропозиції Хмельницького СІЗО щодо облаштування кабінету для адвокатів.  

 

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 Кашина Віктора Анатолійовича. 

 

Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги  Кашина В.А., який зачитує текст 

Присяги адвоката України, підписує Присягу.  Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Кашину 

Віктору Анатолійовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ №000069, 

посвідчення адвоката, копію Присяги. 

 

1.2. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Голдзіцькій Ользі Казимирівні 

 

Голова Ради Вагіна Н.А. - запрошує до складання присяги Голдзіцьку О.К., яка зачитує текст 

Присяги адвоката України, підписує Присягу. Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає 

Голдзіцькій Ользі Казимирівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ 

№000068, посвідчення адвоката, копію Присяги. 

 

 

2. Розгляд 1-х поточних звітів про проходження стажування: 

 

2.1. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста  Сторощук Оксани Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович ) 

 

2.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Сторощук Оксани Вікторівни за 

період стажування з 28 грудня 2016 року по 27 лютого 2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Бацуци Олександра Михайловича 

(керівник стажування адвокат Прядун Володимир Борисович) 

 

2.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Бацуци Олександра Михайловича про проходження стажування за 

період з 19.12.2016 р. по 19.02.2017 р . /повний текст рішення додається/. 
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 2.3. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Тараненко Людмили Станіславівни 

(керівник стажування адвокат Стасишин Анатолій Леонтійович) 

 

2.3. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Тараненко Людмили Станіславівни за період стажування з 28.12.2016р. 

по 28.02.2017р. /повний текст рішення додається/. 

 

2.4.  Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Ксьондзика Юрія Юрійовича 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

 

2.4. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Ксьондзика Юрія  Юрійовича  за період стажування з 30.12.2016 р. по 

28.02.2017 р. /повний текст рішення додається/. 

 

2.5.  Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Замкової Марини Олександрівни 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

 

2.5. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Замкової Марини Олександрівни за період стажування з 03.01.2017р. по 

07.03.2017р. 

Рекомендувати стажисту Замковій М.О., при подальшому проходженні стажування, врахувати 

поради, зазначені в мотивувальній частині цього рішення. /повний текст рішення додається/. 

 

2.6.  Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Свіжої Ольги Олегівни (керівник 

стажування адвокат Свіжий Олександр Володимировича) 

 

2.6.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Свіжої Ольги Олегівни за період 

з 30.12.2016 р. по 30.03.2017 р.  

Рекомендувати стажисту Свіжій О.О. при подальшому проходженні стажування врахувати 

викладені у мотивувальній частині рішення рекомендації. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.7.   Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Єльнікова Михайла Віталійовича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

 

2.7.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Єльнікова Івана Михайловича про проходження стажування за період з 

28.12.2016 р. по 28.02.2017 р. /повний текст рішення додається/. 

 

2.8.  Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Антонюк Ірини Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

 

2.8.Вирішили:      

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Антонюк Ірини Володимирівни 

за період з 29.12.2016 р. по 22.03.2017 р. 

Рекомендувати стажисту Антонюк І.В. при подальшому проходженні стажування врахувати 

викладені у мотивувальній частині рішення пропозиції.  

/повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд 2-х поточних звітів про проходження стажування 

 

3.1. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Мандія Володимира Івановича (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

 

3.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт стажиста Мандія Володимира Івановича за період стажування з 1 

лютого 2017р. по 1 квітня 2017р. 
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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/. 

 

3.2. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Кузьменко Ірини Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

 

3.2. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт про проходження стажування стажиста Кузьменко Ірини 

Олександрівни за період з 05.02.2016 р. по 05.04.2017 р.  

Рекомендувати стажисту Кузьменко І.О. при підготовці остаточного звіту врахувати викладені у 

мотивувальній частині рішення пропозиції. /повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Черепова Дмитра Володимировича 

(керівник стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна) 

 

3.3. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Черепова Дмитра Володимировича про проходження 

стажування за період з 18.01.2017 р. по 17.03.2017 р. 

Рекомендувати стажисту Черепову Д.В. при підготовці остаточного звіту врахувати викладені у 

мотивувальній частині рішення пропозиції./повний текст рішення додається/. 

 

3.4.  Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Антонюка Ігоря Володимировича 

(керівник стажування адвокат Мельник Андрій Іванович) 

 

3.4.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Антонюка Ігоря Володимировича про проходження стажування за 

період з 14 січня 2017р. по 14 березня 2017р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Четвертака Костянтина Сергійовича 

(керівник стажування адвокат Дудко Лілія Петрівна) 

 

3.5.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт стажиста Четвертака Костянтина Сергійовича про проходження 

стажування за період з 18 січня 2017 року  по 17 березня 2017 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

3.6. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Волощука Павла Юрійовича (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

3.6.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Волощука Павла Юрійовича за період стажування з 09.02.2017р. по 

07.04.2017р. /повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд остаточних звітів про проходження стажування: 

 

4.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Гуменюк Ірини 

Володимирівни (керівник стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович) 

 

4.1. Вирішили:       

Видати Гуменюк Ірині Вікторівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання  Присяги адвоката України. 

Складання  Гуменюк Іриною Вікторівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 10 травня  2017 року о 14 год. 00 хв. 

Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає скасуванню у випадку неусунення 

Гуменюк Іриною Вікторівною обставин несумісності визначених статтею 7 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» протягом 30 днів з дня прийняття цього рішення і до 

моменту складання перед Радою адвокатів Хмельницької області присяги адвоката України. 

/повний текст рішення додається/. 
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4.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Фіщука Василя 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

 

4.2. Вирішили:       

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Фіщука Василя Миколайовича. 

Видати Фіщуку Василю Миколайовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 

в день складання Присяги адвоката України. 

Складання Фіщуком В.М. Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області 

та делегатами Конференції адвокатів Хмельницької області призначити на 22 квітня 2017 року о 

10 год.00 хв./повний текст рішення додається/ 

 

4.3.  Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Арутюняна Давида 

Ашотовича (керівник стажування адвокат Ващук Юрій Васильович) 

 

4.3. Вирішили:     

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Маховича Володимира Антоновича. 

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Арутюняна Давида Ашотовича 

Видати Арутюняну Давиду Ашотовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю  

в день складання Присяги адвоката України. 

Складання Арутюняном Д.А. Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів Хмельницької 

області призначити на 22  квітня 2017 року о 10 год.00хв. 

/повний текст рішення додається/. 

 

 

5. Розгляд заяви адвоката про включення до реєстру керівників стажування 

5.1. Розгляд заяви адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича. 

 

5.1.Вирішили:  

Заяву   Бейлика Михайла Беніаміновича   про керівництво стажуванням задовольнити.   

Включити Бейлика Михайла Беніаміновича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 514, видане КДКА Хмельницької області 15.06.2011 року, до Реєстру керівників 

стажування Ради адвокатів Хмельницької області. /повний текст рішення додається/. 

 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування 

6.1 Розгляд заяви  Корнієнка Сергія  Володимировича про направлення на 

стажування до адвоката Савінського Олега Петровича. 

6.1.Вирішили:  

Направити Корнієнка Сергія Володимировича  для проходження стажування         строком на 6 

(шість) місяців у адвоката Савінського Олега Петровича  (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю №360, видане 03.03.2012 року Чернівецькою 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 Корнієнка С.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Савінському О.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Корнієнка С.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Корнієнком С.В. та 

надати його для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Корнієнко С.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 

липня 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  
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внеску Корнієнка С.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 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 Корнієнка С.В./повний текст рішення додається/. 

 

6.2. Розгляд заяви Корчагіна Максима Павловича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича 

 

6.2.Вирішили:  

Направити Корчагіна Максима Павловича   для проходження стажування.            

Керівником стажування Корчагіна М.П. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Савінського Олега Петровича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №360, 

видане 03.03.2012 року Чернівецькою 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 Корчагіна М.П. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Савінському О.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Корчагіна М.П. надати Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Корчагіним М.П. та 

надати його для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Корчагіним М.П. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 05 

липня 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 Корчагіна М.П. 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 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 Корчагіна М.П. 

 /повний текст рішення додається/ 

 

6.3. Розгляд заяви Драчука Сергія Леонідовича про направлення на стажування до 

адвоката Ватраса Володимира Антоновича. 

 

6.3 Вирішили:  

Направити Драчука Сергія Леонідовича  для проходження стажування.            

Керівником стажування Драчука С.Л. 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 Драчука С.Л. 

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 

Драчука С.Л. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 
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початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Драчуком С.Л. та надати його 

для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Драчуком С.Л. 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 

липня 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 Драчука С.Л. 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 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 Драчука С.Л. /повний текст рішення додається/ 

 

6.4. Розгляд заяви Ільчишена Андрія Валерійовича про направлення на стажування 

до адвоката Прядуна Володимира Борисовича. 

 

6.4 Вирішили:  

Направити Ільчишена Андрія Валерійовича  для проходження стажування  строком на 6 (шість) 

місяців до адвоката Прядуна  Володимира Борисовича  (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю №290, видане 03.09.1999 року Рівненською  обласною КДКА, згідно 

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

Хмельницький вул. Подільська, 9/1). 

Затвердити індивідуальний план стажування Ільчишена А.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

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

Ільчишена А.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Ільчишеним А.В. та надати 

його для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Ільчишеним А.В. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 05 

липня 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 Ільчишена А.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 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 Ільчишена А.В. /повний текст рішення додається/ 

 

6.5. Розгляд заяви Масловського Ігоря Миколайовича про направлення на 

стажування до адвоката Мазура Андрія Петровича. 

 

6.5 Вирішили:  

Направити Масловського Ігоря Миколайовича   для проходження стажування.            



8 
 

Керівником стажування Масловського І.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Мазура Андрія Петровича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 546, 

видане 15.07.2011 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький вул. Проскурівська, 24, 

оф.306). 

Затвердити індивідуальний план стажування Масловському І.М. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

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

Масловського І.М надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Масловським І.М. та надати 

його Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Масловським 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 05 

липня 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 Масловського 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 № 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 Масловського І.М. /повний текст рішення додається/ 

 

6.6. Розгляд заяви Ільчишеної Вікторії Ігорівни про направлення на стажування до 

адвоката Пілінського Сергія Ігоровича. 

 

6.6 Вирішили:  

Направити Ільчишену Вікторію Ігорівну  для проходження стажування.            

Керівником стажування Ільчишеної В.І. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Пілінського Сергія Ігоровича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №402, 

видане 07.12.2007 року Хмельницькою   обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою:  м. Кам’янець – Подільський,  вул. Огієнка, 28 А). 

Затвердити індивідуальний план стажування Ільчишеної В.І. 

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

про дату початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Ільчишеною В.І. та 

надати його для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Ільчишеною В.І. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 05 

липня 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 Ільчишеної В.І. 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 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 
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стажування ) підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 

39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку 

стажування Ільчишеною В.І. /повний текст рішення додається/. 

 

6.7. Розгляд заяви Наталюка М.Н. про направлення на стажування до адвоката 

Банашко Ірини Юріївни. 

 

6.7 Вирішили: 

Направити Наталюка Назара Миколайовича  для проходження стажування.            

Керівником стажування Наталюка Н.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Банашко Ірини Юріївни  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 448 видане 

18.12.2009 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Проскурівська 21/31, 4). 

Затвердити індивідуальний план стажування Наталюка Н.М. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Банашко І.Ю. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Наталюка Н.М. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Наталюком Н.М. та надати 

його для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Наталюком 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 05 

липня 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 Наталюка 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 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 Наталюком Н.М. 

 

7. Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю 

 

  

7.1. Розгляд заяви Красняка Івана Володимировича 

 

7.1 Вирішили: 

Розгляд заяви Красняка Івана Володимировича про звільнення від проходження стажування та 

видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відкласти. Викликати Красняка 

І.В. для  участі у засіданні ради адвокатів Хмельницької області, яке відбудеться о 14 год. 00 хв.  

10.05.2017 р.   

 

 7.2. Розгляд заяви Орендарчук Валентини Олександрівни. 

 

7.2 Вирішили: 

Розгляд заяви Орендарчук Валентини Олександрівни про звільнення від проходження стажування 

та видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відкласти. Викликати 

Орендарчук В.О. для  участі у засіданні ради адвокатів Хмельницької області, яке відбудеться о 14 

год. 00 хв.  10.05.2017 р.   

 

 7.3. Розгляд заяви Рожика Євгена Миколайовича. 
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7.3 Вирішили: 

Розгляд заяви Рожика Євгена Миколайовича про звільнення від проходження стажування та 

видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відкласти. Викликати Рожика 

Є.М. для  участі у засіданні ради адвокатів Хмельницької області, яке відбудеться о 14 год. 00 хв.  

10.05.2017 р.   

 

8. Розгляд заяви  адвоката Неділька Миколи Миколайовича про заміну свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

8. Вирішили:  

Заяву Неділька Миколи Миколайовича про видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю нового зразка задовольнити. 

Видати адвокату Неділько М.М. дублікат Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. /повний текст рішення додається/. 

 

9. Розгляд питання про проведення щорічного футбольного турніру «Юристи за мир»  та 

відзначення гравців футбольної команди адвокатів Хмельницької області за участь у 

Національному футбольному турнірі серед адвокатів UNBA -2017. 

 

9. Вирішили:  

Провести турнір з міні-футболу  серед юристів Хмельницької області «Юристи за мир» 20 травня 

2017 року. 

З метою забезпечення здійснення необхідних організаційних заходів  по підготовці та проведенню 

турніру, створити Організаційний комітет по проведенню турніру з міні-футболу серед юристів 

Хмельницької області «Юристи за мир» (надалі – Оргкомітет) у складі: 

                            -  Банашко Ірина Юріївна - голова  Оргкомітету,   

                            -  Басіста Наталія Юріївна, 

-  Бондар Віктор Броніславович, 

                            -   Комарницький Андрій Анатолійович, 

                            -   Клюцук Вадим Петрович 

Рішення Оргкомітету приймаються більшістю голосів, оформляються протоколом, копія якого  

передається до Ради адвокатів Хмельницької області не пізніше трьох днів з дня прийняття 

рішення. 

Турнір з міні-футболу  серед юристів Хмельницької області «Юристи за мир» провести за рахунок 

організатора змагань  - Ради адвокатів Хмельницької в межах суми ліміту, що становить 15000,00 

(п'ятнадцять тисяч) гривень. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Ради адвокатів 

Хмельницької області Сітнікова А.В. 

 

Відзначити подяками Ради адвокатів Хмельницької області  членів футбольної команди адвокатів 

Хмельниччини, за участь в національному футбольному турнірі серед адвокатів «КУБОК UNBA»: 

адвокатів Бондаря В.Б., Залуцькогоу В.Н., Комарницького А.А., Дембіцького С.О., Клюцука В.П., 

помічників адвокатів: Сегійчука Ю.В., Тарадуду В.В., Савченко Я.В., які оголосити під час 

Конференції адвокатів Хмельницької області о 10 год. 00 хв. 22 квітня 2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 
 

10. Розгляд пропозиції Хмельницького СІЗО щодо облаштування кабінету для адвокатів.  

 

10. Вирішили:  

Відмовити у наданні Радою адвокатів Хмельницької області благодійної допомоги у виді 

будматеріалів та оргтехніки для слідчих кабінетів Хмельницького слідчого ізолятора 

 

 

 

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

 

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


