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Витяг: 

ПРОТОКОЛ  №10 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

 

  м.Хмельницький                                                                                                        12 липня 2017 року                                                            

 

Початок: 14:00 год.,  закінчено:  17:20 год.   

                                     Присутні: Сітніков А.В. (заступник голови РАХО), Возняк А.Г., 

                                                                   Кручініна Н.С., Кулабіна М.Ю. – з 14: 40, Терлич В.Г. – з                    

                                                                   14:50 хв., Рохов О.В. -  до 16:20, Клюка В.Ф. – до 16 :20. 

                                               Відсутні:    Вагіна Н.А. Пілінський І.С.  

                                               За участі:   Місяць А.П., Заболотний А.М., Самбір О.Є.,  Басіста Н.Ю.                                                                                                                                                                                                           

 

Вирішили: затвердити порядок денний з доповненням: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1. Антонюку Ігорю Володимировичу.  

1.2. Мандію Володимиру Івановичу.  

1.3. Кузьменко Ірині Володимирівні. 

1.4. Волощуку Павлу Юрійовичу. 

1.5. Черепову Дмитру Володимировичу. 

1.6. Четвертаку Костянтину Сергійовичу. 

1.7. Богачу Анатолію Анатолійовичу. 

1.8. Оксанюку Олегу Анатолійовичу. 

 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів:  

2.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Сторощук Оксани Вікторівни 

(керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Надольської Аліни 

Володимирівни (керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

2.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Куца Івана Олексійовича 

(керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Шурмана Ярослава Васильовича 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ксьондзика Юрія Юрійовича 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

2.6.  Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Панченка Дмитра Вікторовича 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

2.7. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Бевз Юлії Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

2.8. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Балакіна Віталія Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

2.9. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Доценка Олександра Івановича 

(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.10. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Лебеденка Андрія 

Олександровича (керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.11. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Трубнікової Олени 

Володимирівни (керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.12. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ткачука Сергія Петровича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.13. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Антонюк Ірини Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.14. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Свіжої Ольги Олегівни 

(керівник стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 

2.15. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Замкової Марини 

Олександрівни (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів:  
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3.1.  Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Наталюка Назара Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

3.2.  Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Корнієнко Сергія Володимировича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

3.3. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Драчука Сергія Леонідовича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

3.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Корчагіна Максима Павловича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

3.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Масловського Ігоря Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Мазур Андрій Петрович). 

3.6. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Прядун Володимир Борисович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Дідича Андрія 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна). 

4.2 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Салюк Інни 

Валеріївни (керівник стажування адвокат Іванов Антон Броніславович). 

4.3 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Каменецької 

Христини Дмитрівни (керівник стажування адвокат Свірневська Наталія Віталіївна). 

4.4 Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Онуфрієва 

Леоніда Олександровича (керівник стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Туровця Юрія Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича. 

5.2. Розгляд заяви Щербатюка Олега Дмитровича про направлення на стажування до 

адвоката Ватраса Володимира Антоновича. 

5.3. Розгляд заяви Польового Віктора Анатолійовича про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича. 

5.4. Розгляд заяви Думи Олега Васильовича про направлення на стажування до адвоката 

Вагіна Дмитра Сергійовича. 

5.5. Розгляд заяви Якимчук Ольги Михайлівни про направлення на стажування до адвоката 

Вагіна Дмитра Сергійовича. 

5.6. Розгляд заяви Янкевич Людмили Дмитрівни про направлення на стажування до 

адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича. 

5.7.  Розгляд заяви Зіньковської Наталії Вікторівни про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 

5.8.  Розгляд заяви Янчука Сергія Вікторовича про направлення на стажування до адвоката 

Самбір Ольги Євгенівни. 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

 6.1. Розгляд заяви Слободяна Богдана Юрійовича. 

 6.2. Розгляд заяви Бережного Дениса Сергійовича. 

7. Розгляд заяв про включення о реєстру керівників стажування: 

7.1. Розгляд заяви адвоката Касянюк Аліни Миколаївни. 

      8. Розгляд заяв про внесення відомостей про помічника адвоката до ЄРАУ:  

8.1. Розгляд заяви адвоката Дудко Лілії Петрівни про внесення до Єдиного реєстру адвокатів 

України відомостей про помічника адвоката Дудко Ольгу Василівну.  

9. Розгляд звернення адвоката Лисяка А.Б. про виключення відомостей з ЄРАУ про 

притягнення Лисяка А.Б. до дисциплінарної відповідальності та внесення відомостей.  

10. Інше.  

 

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 Антонюку Ігорю Володимировичу. 

 

Головуючий Сітніков А.В. – після проголошення Антонюком І.В.  Присяги адвоката України 

надає останньому для підписання Присягу, Антонюк І.В. підписує Присягу адвоката України. 



3 
 

Заступник голови Ради адвокатів Хмельницької області вручає Антонюку Ігорю Володимировичу 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000082, посвідчення 

адвоката за цим же номером, копію Присяги. 

 

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

адвокатською діяльністю Мандію Володимиру Івановичу. 

 

Головуючий Сітніков А.В. – після проголошення Мандієм В.І. Присяги адвоката України надає 

останньому для підписання Присягу, Мандій В.І.  підписує Присягу адвоката України. Заступник 

голови Ради адвокатів Хмельницької області вручає Мандію Володимиру Івановичу Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000086, посвідчення адвоката за цим же 

номером, копію Присяги. 

 

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

адвокатською діяльністю Кузьменко Ірині Володимирівні.  

  

Головуючий Сітніков А.В. – після проголошення Кузьменко І.В. Присяги адвоката України надає 

останній для підписання Присягу. Кузьменко І.В.  підписує Присягу адвоката України. Заступник 

голови Ради адвокатів Хмельницької області вручає Кузьменко Ірині Володимирівні Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000083, посвідчення адвоката за цим же 

номером, копію Присяги. 

 

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

адвокатською діяльністю Волощуку Павлу Юрійовичу.  

 

Головуючий Сітніков А.В. – після проголошення Волощуком П.Ю. Присяги адвоката України 

надає останньому для підписання Присягу, Волощук П.Ю. підписує Присягу адвоката України. 

Заступник голови Ради адвокатів Хмельницької області вручає Волощуку Павлу Юрійовичу 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000081, посвідчення 

адвоката за цим же номером, копію Присяги. 

 

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

адвокатською діяльністю Черепову Дмитру Володимировичу.  

 

Головуючий Сітніков А.В. – після проголошення Черепову Д.В.  Присяги адвоката України надає 

останньому для підписання Присягу, Черепов Д.В. підписує Присягу адвоката України. Заступник 

голови Ради адвокатів Хмельницької області вручає Черепову Дмитру Володимировичу Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000085, посвідчення адвоката за цим же 

номером, копію Присяги. 

 

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

адвокатською діяльністю Четвертаку Костянтину Сергійовичу.  

 

Головуючий Сітніков А.В. – після проголошення Четвертаком К.С. Присяги адвоката України 

надає останньому для підписання Присягу, Четвертак К.С. підписує Присягу адвоката України. 

Заступник голови Ради адвокатів Хмельницької області вручає Четвертаку Костянтину 

Сергійовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000084, 

посвідчення адвоката за цим же номером, копію Присяги. 

 

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

адвокатською діяльністю Богачу Анатолію Анатолійовичу  

 

Головуючий Сітніков А.В. – після проголошення Богачем А.А. Присяги адвоката України надає 

останньому для підписання Присягу, Богач А.А. підписує Присягу адвоката України. Заступник 

голови Ради адвокатів Хмельницької області вручає Богачу Анатолію Анатолійовичу Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000088, посвідчення адвоката за цим же 

номером, копію Присяги. 
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1.8. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Оксанюку Олегу Анатолійовичу  

 

Головуючий Сітніков А.В. – після проголошення Оксанюком О.А. Присяги адвоката України 

надає останньому для підписання Присягу, Оксанюк О.А. підписує Присягу адвоката України. 

Заступник голови Ради адвокатів Хмельницької області вручає Оксанюку Олегу Анатолійовичу 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000087, посвідчення 

адвоката за цим же номером, копію Присяги. 

 

Заступник голови Ради адвокатів Хмельницької області вітає Антонюка І.В., Мандія В.І., 

Кузьменко І.В., Волощука П.Ю., Черепова Д.В., Четвертака К.С., Богача А.А., Оксанюка О.А. зі 

складанням Присяги адвоката України та приєднанням до адвокатської спільноти.    

 

2.Розгляд остаточних звітів стажистів. 

 

2.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Сторощук Оксани 

Вікторівни (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

2.1. Вирішили:       

Звіт Сторощук Оксани Вікторівни про проходження стажування  затвердити. 

Видати Сторощук Оксані Вікторівні, в день складання нею Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Сторощук Оксаною Вікторівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня  2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Надольської Аліни 

Володимирівни (керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

2.2. Вирішили:       

Звіт Надольської Аліни Володимирівнипро проходження стажування  затвердити. 

Видати Надольській Аліні Володимирівні, в день складання нею Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Надольською Аліною Володимирівною Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня  2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Куца Івана Олексійовича 

(керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

2.3. Вирішили:   

Звіт Куц Івана Олексійовича про проходження стажування  затвердити. 

Видати Куц Івану Олексійовичу, в день складання ним Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Куц Іваном Олексійовичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня  2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Шурмана Ярослава 

Васильовича (керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

2.4. Вирішили:       

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Шурмана Ярослава Васильовича. 

Видати Шурману Ярославу Васильовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. 

Складання Шурманом Я.В. Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької 

області призначити на 9 серпня  2017 року об 14 год.00 хв. /повний текст рішення додається/. 

 

 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ксьондзика Юрія 

Юрійовича (керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

2.5. Вирішили:       

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Ксьондзика Юрія Юрійовича. 
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Видати Ксьондзику Юрію Юрійовичу  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Ксьондзиком Ю.Ю. Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів Хмельницької 

області призначити на 9 серпня  2017 року об 14 год.00хв. /повний текст рішення додається/. 

 

До участі у засіданні приєдналась член РАХО  Кулабіна М.Ю.  

 

2.6.  Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Панченка Дмитра 

Вікторовича (керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

 

2.6. Вирішили:       

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Панченко Дмитра Вікторовича. 

Видати Панченко Дмитру Вікторовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Панченко Д.В. Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області 

призначити на 9 серпня 2017 року об 14 год. 00хв. /повний текст рішення додається/. 

 

 

2.7. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Бевз Юлії Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

2.7. Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Бевз Юлії Володимирівни. 

Видати Бевз Юлії Володимирівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю після 

складання нею Присяги адвоката України. 

Складання Бевз Юлією Володимирівною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 9 серпня  2017 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

 

2.8. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Балакіна Віталія 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

2.8. Вирішили:       

Голосували : «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Затвердити Звіт про проходження стажування Балакіна Віталія Миколайовича. 

Видати Балакіну Віталію Миколайовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Балакіним Віталієм Миколайовичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 9 серпня  2017 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.9. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Доценка Олександра 

Івановича (керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.9. Вирішили:     

Звіт Доценко Олександра Івановича про проходження стажування  затвердити. 

 Видати Доценко Олександру Івановичу, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Доценко Олександром Івановича Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня  2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.10. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Лебеденка Андрія 

Олександровича (керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.10. Вирішили:    

Звіт Лебеденко  Андрія Олександровича про проходження стажування  затвердити. 

Видати Лебеденко  Андрію Олександровичу, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Лебеденко  Андрієм Олександровичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня  2017 року./повний текст 

рішення додається/. 
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2.11. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Трубнікової Олени 

Володимирівни (керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.11. Вирішили:       

Звіт Трубнікової Олени Володимирівни про проходження стажування  затвердити. 

Видати Трубніковій Олені Володимирівні, в день складання нею Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Трубніковою Оленою Володимирівною Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня  2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.12. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ткачука Сергія Петровича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.12. Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Ткачука Сергія Петровича. 

Видати Ткачуку Сергію Петровичу, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Ткачуком Сергієм Петровичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня 2017 року. 
/повний текст рішення додається/ 

 

2.13. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Антонюк Ірини 

Володимирівни (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.13. Вирішили:     

Затвердити Звіт про проходження стажування Антонюк Ірини Володимирівни. 

Видати Антонюк Ірині Володимирівні, в день складання нею Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Антонюк Іриною Володимирівною Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня 2017 року. 
/повний текст рішення додається/. 

 

2.14. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Свіжої Ольги Олегівни 

(керівник стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 

2.14. Вирішили:       

Звіт Свіжої Ольги Олегівни про проходження стажування  затвердити. 

Видати Свіжій Ользі Олегівні, в день складання нею Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Свіжою Ольгою Олегівною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня  2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.15. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Замкової Марини 

Олександрівни (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.15. Вирішили:       

Звіт Замкової Марини Олександрівни про проходження стажування  затвердити. 

Видати Замковій Марині Олександрівні, в день складання нею Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Замковою Мариною Олександрівною Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 09 серпня  2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

3.Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

 

3.1.  Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Наталюка Назара Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

3.1. Вирішили: 

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Наталюка Назара Миколайовича 

за період з 24.04.2017 р. по 27.06.2017 р. /повний текст рішення додається/. 
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3.2. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Корнієнко Сергія Володимировича 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

3.2.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт стажиста Корнієнка Сергія Володимировича про проходження 

стажування в період з 25.04.2017 р. по 25.06.2017 р. 

Рекомендувати стажисту Корнієнку С.В. при подальшому проходженні стажування врахувати 

пропозиції щодо змісту документів, викладені у мотивувальній частині рішення. /повний текст 

рішення додається/. 
 

3.3. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Драчука Сергія Леонідовича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

3.3.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Драчука Сергія Леонідовича про проходження стажування за період 

з 27.04.2017 р. по 27.06.2017 р. 

Рекомендувати стажисту Драчуку С.Л. доопрацювати зазначені вище документи та/або норми 

права з урахуванням викладених у мотивувальній частині рішення зауважень. 

/повний текст рішення додається/. 
 

3.4. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Корчагіна Максима Павловича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

3.4.Вирішили: 
1Затвердити поточний звіт Корчагіна Максима Павловича за період стажування з 

25.04.2017р. по 27.06.2017р. 

Рекомендувати стажисту Корчагіну М.П. при подальшому проходженні стажування, 

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

додається/. 
 

3.5. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Масловського Ігоря Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Мазур Андрій Петрович). 

3.5. Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Масловського Ігоря Миколайовича про проходження стажування за 

період з 27.04.2017 р. по 27.06.2017 р. 

Рекомендувати стажисту Масловському І.М. при подальшому проходженні стажування врахувати 

пропозиції щодо змісту документів, викладені у мотивувальній частині рішення. /повний текст 

рішення додається/. 
 

3.6. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Прядун Володимир Борисович). 

3.6.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича про проходження 

стажування в період з 26.04.2017 р. по 26.06.2017 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.Розгляд 2-х поточних звітів стажистів. 

 

4.1.Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Дідича 

Андрія Миколайовича (керівник стажування адвокат Дацишина Мирослава 

Валентинівна). 

4.1. Вирішили:       

Затвердити звіт Дідича Андрія Миколайовича  за період стажування з 28.02.2017р. по 27.04.2017р.   

Звернути увагу стажиста Дідича А.М. та керівника стажування адвоката Дацишиної М.В. на 

необхідність  підвищення теоретичного рівня стажиста в галузі законодавства, що регулює 

організацію та специфіку діяльності адвокатури,  та необхідність набуття стажистом на 

належному рівні практичних знань і навичок для ефективного здійснення адвокатської діяльності.       

/повний текст рішення додається/. 

 

4.2.Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста Салюк Інни 

Валеріївни (керівник стажування адвокат Іванов Антон Броніславович). 

4.2.Вирішили:       
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Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Салюк Інни Валеріївни за 

звітний період з 22.04.2017 по 16.06.2017 року з врахуванням викладених у мотивувальній частині 

рішення зауважень./повний текст рішення додається/. 

 

4.3. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста 

Каменецької Христини Дмитрівни (керівник стажування адвокат 

Свірневська Наталія Віталіївна). 

4.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Каменецької Христини Дмитрівни про проходження стажування за 

період з 15.04.2017 р. по 15.06.2017 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.4. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження стажування стажиста 

Онуфрієва Леоніда Олександровича (керівник стажування адвокат 

Пілінський Сергій Ігорович). 

4.4.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Онуфрієва Леоніда Олександровича за період стажування з 04.05.2017 

року по 03.07.2017 року. /повний текст рішення додається/. 

 

        

5. Розгляд заяви про направлення на стажування. 

 

5.1. Розгляд заяви Туровця Юрія Миколайовича про направлення на стажування до                

адвоката Савінського Олега Петровича. 

5.1.Вирішили:  

Направити Туровця Юрія Миколайовича   для проходження стажування.            

Керівником стажування Туровця Ю.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

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

видане 03.05.2012 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 Туровця Ю.М. 

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 Туровця Ю.М. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти договір на керівництво та надати для реєстрації   у Раді  

адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Туровцем Ю.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 

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

чотирьох місяців стажування. 

Стажисту Туровцю Ю.М. сплатити  на забезпечення заходів з проходження стажування внесок  в 

розмірі 960 грн. на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, 

рахунок № 26008300000131 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854), та внесок  в розмірі 2880 грн. на 

рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 

2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування 

Туровцем Ю.М. /повний текст рішення додається/. 

 

5.2. Розгляд заяви Щербатюка Олега Дмитровича про направлення на стажування до 

адвоката Ватраса Володимира Антоновича. 

5.2.Вирішили:  

Керівником стажування Щербатюка О.Д. 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 Щербатюка О.Д. 
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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 

Щербатюка О.Д. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти договір на керівництво та надати для реєстрації   у Раді  адвокатів 

Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Щербатюком О.Д. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

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

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

чотирьох місяців стажування. 

Стажисту Щербатюку О.Д. сплатити  на забезпечення заходів з проходження стажування внесок  в 

розмірі 960 грн. на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, 

рахунок № 26008300000131 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854), та внесок  в розмірі 2880 грн. на 

рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 

2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування 

Щербатюком О.Д. /повний текст рішення додається/. 

 

5.3. Розгляд заяви Польового Віктора Анатолійовича про направлення на стажування 

до адвоката Косюка Романа Миколайовича. 

5.3. Вирішили: 

Направити Польового Віктора Анатолійовича  для проходження стажування.           Керівником 

стажування Польового В.А. 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 Польового В.А. 

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 

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

початку стажування, укласти договір на керівництво та надати для реєстрації   у Раді  адвокатів 

Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Польовим 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 05 

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

чотирьох місяців стажування. 

Стажисту Польовому В.А. сплатити  на забезпечення заходів з проходження стажування внесок  в 

розмірі 960 грн. на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, 

рахунок № 26008300000131 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854), та внесок  в розмірі 2880 грн. на 

рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 

2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування 

Польовим В.А. /повний текст рішення додається/. 

 

5.4. Розгляд заяви Думи Олега Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича. 

Заслухали: 

5.4 Вирішили:  

Направити Думу Олега Васильовича  для проходження стажування.            

Керівником стажування Думи О.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Вагіна  

Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 327, видане 

10.12.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Подільська,81, працює у 

складі Адвокатського об’єднання “Юрколегія»). 

Затвердити індивідуальний план стажування Думи О.В. 
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Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Вагіну Д.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Думи О.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Думою О.В. та надати його для 

реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Думою О.В. Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, 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 

стажування»,  частина  внеску Думи О.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 № 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 Думи О.В. /повний текст рішення додається/. 

 

5.5. Розгляд заяви Якимчук Ольги Михайлівни про направлення на стажування до 

адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича. 

5.5 Вирішили:  

Направити Якимчук Ольгу Михайлівну  для проходження стажування.            

Керівником стажування Якимчук О.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Вагіна  

Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 327, видане 

10.12.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська,81, працює у 

складі Адвокатського об’єднання “Юрколегія»). 

Затвердити індивідуальний план стажування Якимчук О.М. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Вагіну Д.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Якимчук О.М. надати Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Якимчук О.М. та надати його 

для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Якимчук О.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, 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 

стажування»,  частина  внеску Якимчук О.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 № 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 Якимчук О.М. /повний текст рішення додається/. 

 

5.6. Розгляд заяви Янкевич Людмили Дмитрівни про направлення на стажування до 

адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича. 

5.6.Вирішили: 

Направити Янкевич Людмилу Дмитрівну для проходження стажування.            
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Керівником стажування Янкевич Л.Д. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Вагіна  

Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 327, видане 

10.12.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Подільська,81, працює у 

складі Адвокатського об’єднання “Юрколегія»). 

Затвердити індивідуальний план стажування Янкевич Л.Д.  

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Вагіну Д.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Янкевич Л.Д.  надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Янкевич Л.Д. та надати його 

для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Янкевич Л.Д. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, 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 стажування»,  

частина  внеску Янкевич Л.Д. 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 № 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 Янкевич Л.Д. /повний текст рішення додається/.         

 

5.7.  Розгляд заяви Зіньковської Наталії Вікторівни про направлення на стажування 

до адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 

5.7 Вирішили:  

Направити Зіньковську Наталію Вікторівну  для проходження стажування.            

Керівником стажування Зіньковської Н.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 Зіньковської Н.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 

Зіньковської Н.В.  надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Зіньковською Н.В.  та надати 

його для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Зіньковською Н.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, 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 

стажування»,  частина  внеску Зіньковської Н.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 № 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 Зіньковської Н.В. /повний текст рішення 

додається/.         
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5.8.  Розгляд заяви Янчука Сергія Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 

5.8.Вирішили:  

Направити Янчука Сергія Вікторовича  для проходження стажування.            

Керівником стажування Янчука С.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 Янчука С.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 

Янчука С.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти договір на керівництво стажуванням з Янчуком С.В.  та надати його 

для реєстрації  у Раду  адвокатів Хмельницької області. 

Встановити наступні строки подання стажистом Янчуком 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, 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 

стажування»,  частина  внеску Янчука 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 № 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 Янчуком С.В. /повний текст рішення додається/.    

 

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

право на заняття адвокатською діяльністю. 

  

6.1. Розгляд заяви Слободяна Богдана Юрійовича. 

6.1. Вирішили : 

Звільнити  Слободяна Богдана Юрійовича від проходження стажування на підставі ч.5 ст.10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Видати Слободяну Богдану Юрійовичу  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 

в день складання ним Присяги адвоката України. 

Складання  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області призначити на 

09 серпня 2017 року о 14.00 годині. /повний текст рішення додається/.   

  

6.2. Розгляд заяви Бережного Дениса Сергійовича. 

6.2. Вирішили : 

Звільнити  Бережного Дениса Сергійовича від проходження стажування на підставі ч.5 ст.10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Видати Бережному Денису Сергійовичу, Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю в день складання ним Присяги адвоката України. 

Складання  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області призначити на 

09 серпня 2017 року о 14.00 годині. /повний текст рішення додається/.         

 

7. Розгляд заяв про включення до реєстру керівників стажування. 

 

7.1. Розгляд заяви адвоката Касянюк Аліни Миколаївни. 

7.1.Вирішили:  

Заяву Касянюк  Аліни Миколаївни про керівництво стажуванням задовольнити.       
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Включити Касянюк  Аліну Миколаївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

ХМ № 417, видане 13.07.2016р. на підставі рішень Ради адвокатів Хмельницької області №7-5.3/17  

від 08.06.2017р. та КДКА Хмельницької області №98 від 18.06.2010 року, до Реєстру керівників 

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

 

      8. Розгляд заяви адвоката. про внесення відомостей про помічника адвоката до ЄРАУ. 

 

8.1. Розгляд заяви адвоката Дудко Лілії Петрівни про внесення до Єдиного реєстру 

адвокатів України відомостей про помічника адвоката Дудко Ольгу Василівну.  

Заслухали: 

8.1. Вирішили:  

Заяву Дудко Лілії Петрівни про внесення до ЄРАУ відомостей про її помічника Дудко Ольгу 

Василівну  та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити. 

Внести до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника адвоката  Дудко Лілії 

Петрівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №154, видане 20.05.1996 р. на 

підставі рішення Хмельницької обласної КДКА №8 від 20.05.1996 р., робоча адреса: м. 

Хмельницький, вул. Грушевського, 92/2)  - Дудко Ольгу Василівну.  

Видати Дудко Ользі Василівні посвідчення помічника адвоката встановленого зразка строком на 1 

рік. /повний текст рішення додається/.         

 

9. Розгляд звернення адвоката Лисяк Г.І., яка діє за дорученням в інтересах адвоката 

Лисяка А.Б. про виключення відомостей з ЄРАУ про притягнення Лисяка А.Б. до 

дисциплінарної відповідальності та внесення відомостей. 

9. Вирішили:  

Відмовити у задоволенні звернення Лисяк Галини Іванівни, яка діє на підставі довіреності в 

інтересах  адвоката Лисяка Анатолія Болеславовича, про виключення з п.6 профайлу адвоката 

Лисяка А.Б. у Єдиному реєстрі адвокатів України відомостей  про те, що «право на заняття 

адвокатською діяльністю зупинено згідно п.3 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність" з 31.10.2016 по 30.06.2017 на підставі рішення КДКА Хмельницької області №61 від 

31.10.2016 року», про внесення у п.7 вказаного профайлу відомостей про закінчення строку 

зупинення адвокатської діяльності Лисяка А.Б. згідно з рішенням  КДКА Хмельницької області 

№61 від 31.10.2016 року. 

 

Головуючий повідомив, що порядок денний вичерпано та оголосив засідання закритим. 

 

 

Заступник Голови Ради адвокатів Хмельницької області              /підпис/                      Сітніков А.В. 

 

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


