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Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1. Думі Олегу Васильовичу. 

1.2. Якимчук Ользі Михайлівні. 

1.3. Янкевич Людмилі Дмитрівні. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Туровця Юрія Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Янчука Сергія Вікторовича 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Зіньковської Наталії 

Вікторівни (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Польового Віктора 

Анатолійовича (керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Щербатюка Олега Дмитровича 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Костриби Тетяни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Терлич Валерій Габорович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Валігури Олександра Олександровича 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Підлісного Олега Васильовича (керівник 

стажування Шпак Артем Павлович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Скородинської Олени Юріївни (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Романенко Ольги Славични (керівник 

стажування адвокат Мельник Андрій Іванович). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Кичи Дмитра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Березюка Олексія Михайловича (керівник 

стажування адвокат Аббасова Аля Гюндузівна). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Скопича Юрія Володимировича (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Олійника Юрія Петровича (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Пилипчук Юлії Василівни (керівник 

стажування адвокат Дем΄янов Сергій Миколайович). 



5. Розгляд заяви Побережник Альони Олександрівни про звільнення від 

проходження стажування та видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування.  

6. Розгляд заяв адвокатів про включення відомостей про помічників адвокатів 

до ЄРАУ: 

6.1.  Розгляд заяви адвоката Бондара Віктора Броніславовича про включення 

відомостей до ЄРАУ про помічника адвоката Кукурудзу Максима Віталійовича. 

6.2.  Розгляд заяви адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича про включення 

відомостей до ЄРАУ про помічника адвоката Керницьку Ілону Романівну. 

7. Розгляд заяви адвоката Бондара Віктора Броніславовича про включення до 

реєстру керівників стажування. 

8. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

8.1.  Розгляд заяви Клюки Ігоря Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни.  

8.2.  Розгляд заяви Чайки Олени Юріївни про направлення на стажування до адвоката 

Самбір Ольги Євгенівни. 

8.3.  Розгляд заяви Лісового Ярослава Анатолійовича про направлення на стажування 

до адвоката Шамрая Василя Вікторовича.  

8.4. Розгляд заяви Прядун Лесі Вадимівни про направлення на стажування до адвоката 

Вагіна Дмитра Сергійовича. 

9. 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 Думі Олегу Васильовичу 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Якимчук Ользі Михайлівні  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Янкевич Людмилі Дмитрівні  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Туровця Юрія 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Туровця Юрія Миколайовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Туровцю Юрію Миколайовичу в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Туровцем Юрієм Миколайовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 год. 00  хв. 14 березня 2018 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.2.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Янчука Сергія Вікторовича 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Янчука Сергія Вікторовича. 

Видати Янчуку Сергію Вікторовичу  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Янчуком Сергієм Вікторовичем  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 березня 2018 року об 14 год.00хв. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.3.Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Зіньковської 

Наталії Вікторівни (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.3.Вирішили:       



Затвердити звіт Зіньковської Наталії Вікторівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Зіньковській Наталії Вікторівні в день складання нею Присяги адвоката України 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Зіньковською Наталією Вікторівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 березня 2018 року о 14 год. 00  хв. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.4.Розгляд звіту про результати стажування стажиста Польового Віктора 

Анатолійовича (керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

2.4.Вирішили:       
Затвердити Звіт про проходження стажування Польового Віктора Анатолійовича. 

Видати Польовому Віктору Анатолійовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Польовим Віктором Анатолійовичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14год. 00 хв. 14 березня 2018 року. /повний текст 

рішення додається/. 

 

2.5.Розгляд звіту про результати стажування стажиста Щербатюка Олега 

Дмитровича (керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.5.Вирішили:       

Заяву Щербатюка Олега Дмитровича задовольнити. Відкласти розгляд звіту стажиста Щербатюка 

Олега Дмитровича про результати стажування на засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

14 год. 00 хв. 14 березня 2018 року.  

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Костриби Тетяни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Терлич Валерій Габорович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Костриби Тетяни Володимирівни про проходження стажування за 

період з 10.11.2017 по 09.01.2017 року. 

Звернути увагу стажиста на те, що строк для надання та заслуховування поточних звітів не 

повинен перевищувати двох місяців. /повний текст рішення додається/. 

 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Валігури Олександра Олександровича 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

3.2.Вирішили:       

1. Затвердити 1-й поточний звіт Валігури Олександра Олександровича про проходження 

стажування за період з 08.12.2017 по 08.02.2018 року.      

2. Рекомендувати стажисту Валігурі О.О.: 

- в подальшому надавати на розгляд Радою адвокатів  свій примірник Індивідуального плану 

стажування з відповідною інформацією щодо його виконання та засвоєння; 

- опрацювати додатково  питання передбачені пунктами 2.1, 2.2 Програми проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

затвердженої рішенням Ради адвокатів України №125 від 01.06.2013р.; 

- опрацювати додатково  питання щодо змісту та умов договорів про надання правової (правничої) 

допомоги, в тому числі щодо здійснення захисту прав, свобод і законних інтересів особи у 

кримінальному провадженні.  Проекти договорів  про надання правової допомоги,  в тому числі 

проект доопрацьованого договору на здійснення захисту у кримінальному провадженні надати 

разом з  другим поточним звітом про проходження стажування; 

- опрацювати та/або врахувати зауваження/рекомендації відмічені по тексту наданих проектів 

правових документів. 

3. Звернути увагу керівника стажування адвоката Косюка Р.М. на необхідність виконання ним 

таких вимог Програми проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, затвердженої рішенням Ради адвокатів України №125 від 

01.06.2013р.: 

-  п.2.4. Керівник стажування навчає стажиста належному оформленню договорів про надання 

правової допомоги, відповідних доручень у справах, ордерів, квитанцій, тощо, а також контролює 

правильність складання стажистом проектів вищезазначених документів; 



- п.1.7. Після кожної опрацьованої теми керівник стажування має проводити співбесіду зі 

стажистом для визначення рівня його знань з питань цієї теми, про що проставляється відмітка в 

індивідуальному плані стажування. У разі недостатнього засвоєння стажистом конкретної теми 

тема вивчається повторно. Керівник стажування є відповідальним за проведення стажування 

відповідно до цієї програми та згідно із планом стажування та підготовку стажиста до 

адвокатської діяльності; 

-  п.1.13 Керівник стажування проводить зі стажистом співбесіду за всіма видами доручень, 

виконуваних адвокатами, надає практичну допомогу в оформленні адвокатського провадження 

(досьє) і проектів документів правового характеру, оцінює правильність вироблення стажистом 

позиції і тактики захисту у справах./повний текст рішення додається/. 

 

3.3.Розгляд поточного звіту стажиста Підлісного Олега Васильовича (керівник 

стажування адвокат Шпак Артем Павлович) 

3.3.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Підлісного Олега Васильовича про проходження стажування за 

період з 07.12.2017р. по 07.02.2018р. 

Рекомендувати стажисту Підлісному О.В. вказувати в проектах документів дату їх  складання, 

врахувати зауваження згідно мотивувальної частини рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.4.Розгляд поточного звіту стажиста Скородинської Олени Юріївни (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

3.4.Вирішили:       

1.Встановити стажисту Скородинській Олені Юріївні строк на усунення недоліків стажування, 

викладених у даному рішенні,  – до 04.03.2018 року. 

2.Перший поточний звіт стажиста Скородинської Олени Юріївни про проходження стажування 

заслухати повторно на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області, яке відбудеться  о 14 год. 

00 хв. 14.03.2018 року 

3.Рекомендувати стажисту Скородинській Олені Юріївні, при подальшому проходженні 

стажування, врахувати та виправити недоліки, зазначені в мотивувальній частині цього рішення. 

4.Звернути увагу керівника стажування адвоката Ватраса Володимира Антоновича на необхідність 

виконання ним таких вимог Програми проходження стажування для отримання особою свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженої рішенням Ради адвокатів України 

№125 від 01.06.2013 р.: 

-  п.2.4. Керівник стажування навчає стажиста належному оформленню договорів про надання 

правової допомоги, відповідних доручень у справах, ордерів, квитанцій, тощо, а також контролює 

правильність складання стажистом проектів вищезазначених документів; 

- п.1.7. Після кожної опрацьованої теми керівник стажування має проводити співбесіду зі 

стажистом для визначення рівня його знань з питань цієї теми, про що проставляється відмітка в 

індивідуальному плані стажування. У разі недостатнього засвоєння стажистом конкретної теми 

тема вивчається повторно. Керівник стажування є відповідальним за проведення стажування 

відповідно до цієї програми та згідно із планом стажування та підготовку стажиста до 

адвокатської діяльності; 

-  п.1.13 Керівник стажування проводить зі стажистом співбесіду за всіма видами доручень, 

виконуваних адвокатами, надає практичну допомогу в оформленні адвокатського провадження 

(досьє) і проектів документів правового характеру, оцінює правильність вироблення стажистом 

позиції і тактики захисту у справах./повний текст рішення додається/ 

 

3.5.Розгляд поточного звіту стажиста Романенко Ольги Славични (керівник 

стажування адвокат Мельник Андрій Іванович) 

3.5.Вирішили:       

Встановити стажисту Романенко Ользі Славичні строк для усунення недоліків стажування  

відображених в цьому рішенні  - до 28  лютого 2017 року.  

Поточний звіт Романенко Ольги Славични про проходження стажування у період з 21.09.2017р. по 

21.11.2017р. (за 2 місяця) заслухати повторно, з участю стажиста Романенко О.С. та керівника 

стажування адвоката Мельника А.І., на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 14 березня 

2018 року, початок о 14:00 годині.  

/повний текст рішення додається/. 

3.6.Розгляд поточного звіту стажиста Кичі Дмитра Олександровича (керівник 

стажування Оксанюк Анатолій Петрович) 

Заслухали:   



Доповідач  Кулабіна М.Ю. -  доводить до відома членів РАХО інформацію щодо першого періоду 

стажування Кичі Д.О., документи складені на гарному рівні, 11 документів додано до поточного 

звіту, всього за цей період відпрацьовано 203 години стажування, при цьому індивідуальним 

планом стажування передбачена менша кількість годин, Кулабіна М.Ю. пропонує затвердити цей 

звіт.  

Члени  Ради адвокатів регіону обговорюють 1-й поточний звіт стажиста Кичі Д.О. 

За результатами обговорення інших пропозицій не надійшло, головуюча виносить на голосування 

проект рішення  про затвердження поточного звіту Кичі Д.О.  

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

3.6.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Кичі Дмитра Олександровича за період стажування з 10.11.2017 р. по 

10.01.2018 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.7. Розгляд поточного звіту стажиста Березюка Олексія Михайловича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

3.7.Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Березюка Олексія Михайловича  за період стажування з 9.11.2017р. по 

9.01.2018р./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Скопича Юрія Володимировича (керівник 

стажування Бляхарський Ярослав Станіславович) 

4.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Скопича Юрія Володимировича про проходження стажування за період 

з 27.11.2017р. по 26.01.2018р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.2.Розгляд  звіту про результати стажування Олійника Юрія Петровича (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

4.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Олійника Юрія Петровича за 

період з 12.12.2017 р. по 12.02. 2017 року./повний текст рішення додається/. 

 

4.3.Розгляд поточного звіту стажиста Пилипчук Юлії Василівни (керівник 

стажування Дем’янов Сергій Миколайович) 

4.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Пилипчук Юлії Василівни про проходження стажування за період з 

16.11.2017 р. по 15.01.2018 р./повний текст рішення додається/. 

 

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

право на заняття адвокатською діяльністю Побережник Альоні Олександрівні. 

5. Вирішили : 

Видати  Побережник Альоні Олександрівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. 

Складання Побережник Альоною Олександрівною Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 березня 2018 року о 14.00 годині. /повний 

текст рішення додається/. 

 

 6.Розгляд заяв адвокатів про включення відомостей про помічників адвокатів до 

ЄРАУ: 

  6.1.Розгляд заяви адвоката Бондара Віктора Броніславовича про внесення в ЄРАУ 

відомостей про помічника адвоката Кукурудзу Максима Віталійовича. 

6.1.Вирішили:  

Заяву адвоката Бондара Віктора Броніславовича про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника 

Кукурудзу Максима Віталійовича та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Кукурудзу 

Максима Віталійовича, який закріплений за адвокатом Бондарем Віктором Броніславовичем, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 580, видане 07.11.2011р. КДКА 

Хмельницької області, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально робоча адреса: 29000, 

Хмельницький, вул.  Володимирська 63, оф. 1          



Видати Кукурудзі Максиму Віталійовичу посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік./повний текст рішення додається/. 

 

    6.2.Розгляд заяви адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича про внесення в 

ЄРАУ відомостей про помічника адвоката Керницьку Ілону Романівну. 

6.2.Вирішили:  

Заяву адвоката  Бляхарського Ярослава Станіславовича  про  внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника Керницьку Ілону Романівну та про видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Керницьку 

Ілону Романівну, яка закріплена за адвокатом Бляхарським Ярославом Станіславовичем свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № 480, видане 30.06.2010 КДКА Хмельницької 

області, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально робоча адреса: 29000, Хмельницький, 

вул. Старокостянтинівське шосе,26  Видати Керницькій Ілоні Романівні посвідчення помічника 

адвоката встановленого зразка, строком на 1 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

7.Розгляд заяви адвоката Бондара Віктора Броніславовича про включення до реєстру 

керівників стажування. 

7.Вирішили:  

Адвоката Бондара Віктора Броніславовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 580, видане 07.11.2011р. КДКА Хмельницької області, який здійснює адвокатську 

діяльність індивідуально робоча адреса: 29000, Хмельницький, вул. вул. Володимирська 63, оф. 1,  

включити до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 2 

(два) вакантних місця стажиста./повний текст рішення додається/.       

 

8.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

8.1.Розгляд заяви Клюки Ігоря Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни.  

8.1.Вирішили:  

Видати Клюці Ігорю Володимировичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

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

Ольги Євгенівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 272 видане 

19.10.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Герцена, 6). 

Затвердити індивідуальний план стажування Клюки І.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 

Клюки І.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 Клюці І.В.  Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди стажування та 

інші матеріали 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 Клюці І.В. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в 

розмірі 1116,90 грн. (10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою 

заяви про призначення стажування)  підлягає  сплаті  на рахунок на рахунок Національної  

асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок № 26009210281016 в АТ 

«ПроКредит Банк», МФО 320984), частина внеску в розмірі 2233,80 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/. 

 

8.2.Розгляд заяви Чайки Олени Юріївни про направлення на стажування до адвоката 

Самбір Ольги Євгенівни. 



8.2.Вирішили:  

Видати Чайці Олені Юріївні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Чайки О.Ю.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Самбір 

Ольги Євгенівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 272 видане 

19.10.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Герцена, 6). 

Затвердити індивідуальний план стажування Чайки О.Ю. 

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 

Чайки 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 Чайки О.Ю. Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди стажування та 

інші матеріали 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 Чайці О.Ю. сплатити внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в 

розмірі 1116,90 грн. (10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою 

заяви про призначення стажування)  підлягає  сплаті  на рахунок на рахунок Національної  

асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок № 26009210281016 в АТ 

«ПроКредит Банк», МФО 320984), частина внеску в розмірі 2233,80 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/. 

 

8.3.Розгляд заяви Лісового Ярослава Анатолійовича про направлення на стажування 

до адвоката Шамрая Василя Вікторовича.  

8.3.Вирішили:  

Видати Лісовому  Ярославу Анатолійовичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Лісового Я.А.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Шамрая 

Василя Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 359, видане 

29.07.2005 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 6). 

Затвердити індивідуальний план стажування Лісового Я.А. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

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

Лісового Я.А. 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 Лісовим Я.А.  Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 

стажування та інші матеріали 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 Лісовому Я.А. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в 

розмірі 1116,90 грн. (10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою 

заяви про призначення стажування)  підлягає  сплаті  на рахунок на рахунок Національної  

асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок № 26009210281016 в АТ 

«ПроКредит Банк», МФО 320984), частина внеску в розмірі 2233,80 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/. 

 

8.4. Розгляд заяви Прядун Лесі Вадимівни про направлення на стажування до 

адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича.  

8.4.Вирішили:  

Прядун Лесю Вадимівну направити для проходження стажування для отримання особою 

Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, видати направлення.            

Керівником стажування Прядун Л.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Вагіна 

Дмитра Сергійовича , який здійснює адвокатську діяльність у складі адвокатського об΄єднання 

«Юрколегія» (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №237, видане 23.11.2003 

року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката 

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

Затвердити індивідуальний план стажування Прядун Л.В. 

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 

Прядун Л.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 Прядун Л.В. Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди стажування та 

інші матеріали 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 Прядун Л.В. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в 

розмірі 1116,90 грн. (10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою 

заяви про призначення стажування)  підлягає  сплаті  на рахунок на рахунок Національної  

асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок № 26009210281016 в АТ 

«ПроКредит Банк», МФО 320984), частина внеску в розмірі 2233,80 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/. 
 

 

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

 

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


