
Витяг: 

 

ПРОТОКОЛ  №16 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                           05 грудня 2017 року  

 

                                                                                                     Початок: 13:00год.,  закінчено:15:00год. 

 

Присутні:  Вагіна Н.А.(голова Ради), Сітніков А.В.,  

                                                                                                     Возняк А.Г, Чулкова Н.К., Терлич В.Г              

 

                                                                                За участі:   Басістая Н.Ю., Косюк Р.М. 

 

Вирішили: 

Обрати Возняк А.Г. секретарем засідання Ради адвокатів Хмельницької області. 

 

Вирішили: затвердити наступний 

Порядок денний: 

1 Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю: 
1.1 Левківський Богдан Казимирович 
1.2 Корнієнко Сергій Володимирович 
1.3 Корчагін Максим Павлович 
1.4 Драчук Сергій Леонідович 
1.5 Канюка Тетяна Володимирівна 
1.6 Крук Андрій Степанович 
1.7 Наталюк Назар Миколайович 

 

2 Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича 

(керівник стажування адвокат Прядун Володимир Борисович) 

3 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

3.1 Розгляд заяви Скородинської Олени Юріївни про направлення на стажування до адвоката 

Ватраса Володимира Антоновича  
3.2 Розгляд заяви Гайдамащука Олександра Володимировича. про направлення на стажування 

до адвоката Ватраса Володимира Антоновича  
3.3 Розгляд заяви Касприк Олени Геннадіївни про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни 
3.4 Розгляд заяви Підлісного Олега Васильовича про направлення на стажування до адвоката 

Шпака Артема Павловича 
3.5 Розгляд заяви Шаріпової Яни Сергіївни про направлення на стажування до адвоката 

Лучковського Валентина Вікторовича 
3.6 Розгляд заяви Валігури Олександра Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Р.М. 

 

4 Розгляд поточних звітів стажистів (повторно): 
4.1 Розгляд поточного звіту стажиста Бойко Валерія Валерійовича (керівник стажування 

адвокат Косюк Роман Миколайович) 
4.2 Розгляд поточного звіту стажиста Польового Віктора Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович)  
5 Розгляд питання відсторонення від керівництва стажуванням адвоката-керівника 

стажування Косюка Р.М. 
6 Інше 

 

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

адвокатською діяльністю 

Звучить Гімн України  

 



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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Левківського Богдана 

Казимировича 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Корнієнко Сергію 

Володимировичу 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Корчагіну Максиму Павловичу 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Драчук Сергій Леонідович 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Канюці Тетяні Володимирівні 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Крук Андрію Степановичу 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Наталюку Назару Миколайовичу 

 

2. Розгляд остаточного звіту про результати проходження стажування 

 

2.1. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Ільчишена Андрія Валерійовича (керівник стажування адвокат Прядун Володимир 

Борисович 

2.1.Вирішили:       
Звіт Ільчишена Андрія Валерійовича про проходження стажування  затвердити. 

Видати Ільчишену Андрію Валерійовичу, в день складання ним Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. /повний текст рішення додається/ 

 

3.Розгляд заяв про направлення на стажування 

 

3.1 Розгляд заяви Скородинської Олени Юріївни про направлення на стажування до 

адвоката Ватраса Володимира Антоновича 

3.1.Вирішили:  

Направити Скородинську Олену Юріївну   для проходження стажування.            

         Керівником стажування Скородинської О.Ю. 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).         

         Затвердити індивідуальний план стажування Скородинської О.Ю. 

         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 Скородинської О.Ю. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати 

його Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Скородинською О.Ю.  Раді адвокатів 

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

складених відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачені Програмою 

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 на проходження стажування в розмірі  960 грн. (10% від трьох мінімальних 

заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)  підлягає  сплаті  

Скородинською О.Ю.  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 Скородинською О.Ю. стажування../повний текст рішення додається/. 

 

3.2.  Розгляд заяви Гайдамащука Олександра Володимировича про направлення на 

стажування до адвоката Ватраса Володимира Антоновича 

3.2.Вирішили:  

Направити Гайдамащука Олександра Володимировича   для проходження стажування.            

         Керівником стажування Гайдамащука О.В. 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).         

         Затвердити індивідуальний план стажування Гайдамащука О.В. 

         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 Гайдамащука О.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді  

адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Гайдамащуком О.В.  Раді адвокатів 

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

складених відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачені Програмою 

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 на проходження стажування в розмірі  960 грн. (10% від трьох мінімальних 

заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)  підлягає  сплаті  

Гайдамащуком О.В. 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 Гайдамащуком О.В. стажування. 

 

3.3.  Розгляд заяви Касприк  Олени Геннадіївни про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни.  

3.3.Вирішили:  

Направити Касприк Олену Геннадіївну   для проходження стажування.            

         Керівником стажування Касприк О.Г. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Барилюк Оксану Антонівну  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 403, видане 

19.12.2007 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

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

         Затвердити індивідуальний план стажування Касприк О.Г. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

         Адвокату Барилюк О.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Касприк О.Г. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Касприк О.Г. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачені Програмою 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 на проходження стажування в розмірі  960 грн. (10% від трьох мінімальних 

заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)  підлягає  сплаті  

Касприк О. Г. 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 Касприк О.Г. стажування../повний текст рішення додається/. 

 

3.4.  Розгляд заяви Підлісного Олега Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката ШпакаАртема Павловича. 

3.4.Вирішили:  

Направити Підлісного Олега Васильовича   для проходження стажування.            

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

Шпака Артема Павловича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 803, видане 

22.08.20112 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: обл. Хмельницька, м.Кам;янець-Пдільський, вул. 

Кн.Кориатовичів, 25, оф.201).         

         Затвердити індивідуальний план стажування Підлісного О.В. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

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

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

початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Підлісним О.В.  Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачені Програмою 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 на проходження стажування в розмірі  960 грн. (10% від трьох мінімальних 

заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)  підлягає  сплаті  

Підлісним О.В. 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 Підлісним О.В. стажування. /повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд заяви Шаріпової Яни Сергіївни про направлення на стажування до 

адвоката Лучковського Валентина Вікторовича 

3.5.Вирішили:  

Направити Шаріпову Яну Сергіївну для проходження стажування.            

         Керівником стажування Шаріповій Я.С.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Лучковського Валентина Вікторовича    (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

214, видане 15.04.1998 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,буд. 

52,кв.7) 

         Затвердити індивідуальний план стажування Шаріпової Я.С. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

         Адвокату Лучковському В.В. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Шаріпової Я.С. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Шаріповою Я.С. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачених Програмою 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. 

         Стажисту Шаріповій Я.С. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  

в розмірі 960 грн. (10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви 

про призначення стажування)  на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 

38488439, рахунок № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), та  в розмірі 1920 грн. 



(20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 

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

текст рішення додається/ 
 

3.6.  Розгляд заяви Валігури  Олени Геннадіївни про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича.  

3.6.Вирішили:  

Направити Валігуру Олександра Олександровича на  проходження стажування.            

         Керівником стажування Валігурі О.О. 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, буд.54, оф.А. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Валігури О.О. 

         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 Валігури О.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування, укласти з   Валігурою О.О. договір на керівництво стажуванням  та надати 

його Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Валігурою О.О. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний звіт 

– протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 08 грудня 

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 стажування»,  

частина  внеску Валігури О.О. 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 Валігури О.О.  /повний текст рішення додається/       
 

4. Розгляд поточних звітів про проходження стажування. 

 

4.1. Повторний розгляд 1-го поточного звіту стажиста Бойко Валерія Валерійовича(керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

4.1.Вирішили: 

Затвердити перший поточний звіт Бойко Валерія Валерійовича про проходження 

стажування  за період з 14.08.2017 року по 13.10.2017 року. 

Рекомендувати стажисту Бойко Валерію Валерійовичу при подальшому проходженні 

стажування, враховувати рекомендації та виправити недоліки, зазначені в  мотивувальній 

частині цього рішення. 

Рекомендувати керівнику стажування Косюку Роману Миколайовичу посилити 

контроль проходження стажування Бойко В.В. належним чином виконуючи свої обов’язки 

керівника стажування. /повний текст рішення додається/ 
 

4.2. Повторний розгляд 1-го поточного звіту стажиста Польового Віктора Анатолійовича 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

4.2.Вирішили:      

Затвердити перший поточний звіт Польового Віктора Анатолійовича про проходження  

стажування за період з 02.08.2017р. по 01.10.2017р. 

Рекомендувати стажисту Польовому Віктору Анатолійовичу, при подальшому 

проходженні стажування, враховувати рекомендації  зазначені в попередніх рішеннях Ради.  



Рекомендувати керівнику стажування Косюку Роману Миколайовичу посилити 

контроль проходження стажування Польовим В.А. належним чином виконуючи свої 

обов’язки керівника стажування./повний текст рішення додається/ 

 

 

5. Розгляд питання відсторонення від керівництва стажуванням адвоката-керівника 

стажування Косюка Р.М. 

5.Вирішили:      

Зняти  з розгляду  питання про відсторонення адвоката Косюка Р.М. від керівництва стажуванням. 

 

6.  Розгляд інших питань  

6.1. Вирішили:  

Придбати господарське приміщення суміжне з офісом Ради адвокатів Хмельницької області №801 по 

вул. Зарічанська, 5/3, за рахунок коштів  передбачених п.20 (Резервний фонд) та п.2.(проведення 

ремонту, придбання обладнання, матеріалів, тощо) Кошторису Ради адвокатів Хмельницької області 

на 2017 рік. 

 

6.2. Вирішили:  

Затвердити  примірний  план  заходів  Ради адвокатів Хмельницької області з підвищення кваліфікації 

адвокатів  на 2018 рік  /додається/ 

 

 

 

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

 

Секретар засідання   Ради адвокатів Хмельницької області               /підпис/                          Возняк А.Г.  


