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Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Ясниській Ользі Михайлівні. 

1.2.  Шаповалу Володимиру Сергійовичу. 

1.3.  Івасюк Христині Сергіївні.  

1.4.  Якимчуку Вадиму Вадимовичу.  

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Флиса Василя 

Володимировича (керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Способа Ігоря Олексійовича 

(керівник стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Упадова Дениса Дмитровича 

(керівник стажування адвокат Терлич Валерій Габорович). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Федонюк Галини Сергіївни 

(керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Левицької Юлії Сергіївни 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ходаковського Руслана 

Володимировича (керівник стажування адвокат Бондар Віктор  Броніславович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Коломієць Ліани Юріївни (керівник стажування 

адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Андрушко Алли Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Святецького Дмитра Вікторовича (керівник 

стажування Заболотний Антон Миколайович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Леськова Вадима Степановича (керівника 

стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Яржемської Євгенії Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Сітніков Андрій Володимирович). 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Гринькевича Михайла Богдановича (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Ковальова Сергія Івановича (керівник 

стажування адвокат Каденко Оксана Олегівна). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Лобаня Дмитра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Хомош Тетяни Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

5. Розгляд заяви адвоката Вітязь Оксани Петрівни про включення до реєстру 

керівників стажування.  

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1. Розгляд заяви Ільяшової Янини Леонідівни про направлення на стажування до 

адвоката Музики – Стефанчук Оксани Анатоліївни. 



6.2. Розгляд заяви Стадніка Дмитра Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Оксанюка Анатолія Петровича.  

6.3. Розгляд заяви Іваницького Андрія Мироновича про направлення на стажування до 

адвоката Хмелевської Наталі Володимирівни. 

6.4. Розгляд заяви Кучерука Олександра Сергійовича про направлення на стажування 

до адвоката Підлісного Олега Володимировича. 

6.5. Розгляд заяви Шкраби Ірини Костянтинівни  про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузовни.  

6.6. Розгляд заяви Шликової Марини Юріївни про направлення на стажування до 

адвоката Лучковського Валентина Вікторовича.  

7. Розгляд заяви стажиста Яцини Олександра Павловича про зупинення стажування. 

8. Розгляд заяви Горячева Артема Віталійовича про видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

9. Розгляд заяви Волкової Юлії Володимирівни про видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

10. Розгляд питання про скликання Конференції адвокатів Хмельницької області. 

11. 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 Ясниській Ользі Михайлівни. 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Шаповалу Володимиру 

Сергійовичу.   

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Івасюк Христини Сергіївні.  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Якимчуку Вадиму Вадимовичу.  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Флиса Василя 

Володимировича (керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Флиса Василя Володимировича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Флису Василю Володимировичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Флисом Василем Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 07 серпня 2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Способа Ігоря Олексійовича 

(керівник стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

2.2. Вирішили:       
Затвердити звіт про проходження стажування Способа Ігоря Олексійовича про проходження 

стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.        

Видати Способу Ігорю Олексійовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання ним присяги адвоката України. 

Складання Способом Ігорем Олексійовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 13 год. 00  хв. 07 серпня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.3. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Упадова Дениса 

Дмитровича (керівник стажування адвокат Терлич Валерій Габорович) 

2.3. Вирішили:      

Затвердити звіт Упадова Дениса Дмитровича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Упадову Денису Дмитровичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 



Складання Упадовим Денисом Дмитровичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 07 серпня 2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Федонюк Галини Сергіївни 

(керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

2.4. Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Федонюк Галини Сергіївни. 

Видати Федонюк Галині Сергіївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 

складання нею Присяги адвоката України. 

Складання Федонюк Галиною Сергіївною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 07 серпня  2019 року о 13 год. 00 хв.. /повний текст 

рішення додається/. 

 

2.5. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Левицької Юлії 

Сергіївни (керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович) 

2.5. Вирішили:       
Затвердити звіт Левицької Юлії Сергіївни  про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Левицькій Юлії Сергіївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Левицькою Юлією Сергіївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 07 серпня  2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ходаковського Руслана 

Володимировича (керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

2.6. Вирішили:       
Затвердити звіт Ходаковського Руслана Володимировича про проходження стажування для 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Видати Ходаковському Руслану Володимировичу,в день складання  Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Ходаковським Р.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької 

області  призначити о 13 год. 00хв. 07 серпня 2019 року./повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Коломієць Ліани Юріївни (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович) 

3.1. Вирішили:       

Встановити Коломієць Ліані Юріївні строк до 22 липня 2019 року для усунення недоліків 

поточного звіту та повторно його заслухати на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 07 

серпня 2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Андрушко Алли Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

3.2. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Андрушко А.В. про проходження 223 годин стажування за період 

стажування з 08.05.2019 р. по 08.07.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Святецького Дмитра Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

3.3. Вирішили: 

Встановити Святецькому Дмитру Вікторовичу строк до 22 липня 2019 року для усунення 

недоліків поточного звіту та повторно його заслухати  на засіданні Ради адвокатів Хмельницької 

області 07 серпня 2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Леськова Вадима Степановича (керівник 

стажування Бондар Віктор Броніславович) 

4.1. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Леськова Вадима Степановича про проходження 183 годин 

стажування за період з 14.04.2019 р. по 14.06.2019 р.  /повний текст рішення додається/. 



 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Яржемської Євгенії Миколаївни (керівник 

стажування Сітніков Андрій Володимирович) 

4.2. Вирішили:       

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Яржемської Євгенії Миколаївни про проходження 175  

години стажування за період з 20.04.2019 р.  по 20.06.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Гринькевича Михайла Богдановича (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

4.3. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Гринькевич Михайла Богдановича про проходження 

216 годин стажування за період з 25 квітня по  25 червня  2019 р. /повний текст рішення 

додається/. 

 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Ковальова Сергія Івановича (керівник 

стажування адвокат Каденко Оксана Олегівна) 

4.4. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Ковальова М.В.  про проходження 118 годин стажування за період з 

21.04.2019р. по 21.06.2019р./повний текст рішення додається/. 

 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Лобань Дмитра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна) 

4.5. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Лобаня Дмитра Миколайовича проходження 

стажування за період з 16 квітня по 15 червня 2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.6. Розгляд поточного звіту стажиста Хомош Тетяни Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович) 

4.6. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Хомош Тетяни Миколаївни про проходження 212 

годин стажування за період з 26 квітня по 26 червня 2019 року. 

Стажисту Хомош Т.М. та керівнику стажування адвокату Черевику С.С., при подальшому 

проходженні стажування, усунути недоліки та дотриматися рекомендацій, зазначених  у 

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

 

5. Розгляд заяви адвоката Вітязь Оксани Петрівни про включення до реєстру 

керівників стажування. 

5. Вирішили:  

Адвоката  Вітязь Оксану Петрівну,  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

519 видане 15.06.2011р. КДКА Хмельницької області, яка здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально робоча адреса: 29000, Хмельницький, вул. вул. Проскурівська, 7,  включити до 

Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 3 (три) вакантних 

місця стажиста.  /повний текст рішення додається/.     

 

6. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

6.1. Розгляд заяви Ільяшової Янини Леонідівни про направлення на стажування до 

адвоката Музики – Стефанчук Оксани Анатоліївни.   

6.1. Вирішили:  

Видати Ільяшовій Янині Леонідівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Ільяшової Я.Л. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Музику-

Стефанчук Оксану Анатоліївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія 

ХМ № 2650, видане 10.05.2018 р. Радою адвокатів Хмельницької області  на підставі рішення від 

11.04.2018р. № 5-9.1/18 та на підставі рішення Київської міської КДКА від 22.06.2006р. №34-37-

32, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій 

області). Затвердити індивідуальний план стажування Ільяшової Я.Л.  Звернути увагу стажиста та 

керівника стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити 

заняття стажистом юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  

прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Ільяшовою Я.Л.  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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

 Стажисту Ільяшовій Я.Л.  ,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 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); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2503,80 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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката врозмірі  2086,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

        Адвокату Музика-Стефанчук О.А. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Ільяшової Я.Л., 

надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. /повний текст рішення додається/. 

 

6.2. Розгляд заяви Стадніка Дмитра Миколайовича про направлення на стажування 

до адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

6.2. Вирішили:  

Видати Стадніку Дмитру Миколайовичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Стадніка Д.М.строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Оксанюка 

Анатолія Петровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 284, видане 

26.11.2002 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області). Затвердити індивідуальний план стажування 

Стадніка Д.М. Звернути увагу стажиста та керівника стажування на те, що не менше 50 годин 

робочого часу стажування має становити заняття стажистом юридичною практикою. У період 

проходження стажування стажист повинен  прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у 

Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Стадніком Д.М.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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Стадніку Д.М.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 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); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2503,80 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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  2086,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

Адвокату ОксанюкуА.П. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Стадніка Д.М., надати  

Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

6.3. Розгляд заяви Іваницького Андрія Мироновича про направлення на стажування 

до адвоката Хмелевської Наталі Володимирівни.  

6.3.Вирішили:  

Видати Іваницькому Андрію Мироновичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Іваницького А.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Хмелевську Наталю Володимирівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

456, видане 14.01.2010 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області.  

Затвердити індивідуальний план стажування Іваницького А.М., звернувши увагу стажиста та 

керівника стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити 

заняття стажистом юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  

прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Іваницьким А.М. 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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Іваницькому А.М.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 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); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2503,80 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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  2086,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

Адвокату Хмелевській Н.В. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Іваницького А.М., 

надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

6.4. Розгляд заяви Кучерука Олександра Сергійовича про направлення для 

продовження стажування до адвоката Підлісного Олега Володимировича.  

6.4. Вирішили:  

Видати Кучеруку Олександру Сергійовичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Кучерука О.С. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Підлісного  Олега  Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

424, видане 15.12.2008 року КДКА Хмельницької  області,  згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області.  



Затвердити індивідуальний план стажування Кучерука О.С., звернувши увагу стажиста та 

керівника стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити 

заняття стажистом юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  

прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Кучеруком О.С. 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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Кучеруку О.С.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 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); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2503,80 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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  2086,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

 Адвокату Підлісному О.В. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Кучерука О.С.  

надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. /повний текст рішення додається/. 

 

6.5. Розгляд заяви Шкраби Ірини Костянтинівни про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузовни.  

6.5. Вирішили:  

Видати  Шкрабі Ірині Костянтинівні  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Керівником стажування Шкраби І.К.. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Возняк 

Алю  Гюндузовну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 000010, видане 

11.03.2015 року Радою адвокатів Хмельницької області,  згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області.  

Затвердити індивідуальний план стажування Шкраби І.К., звернувши увагу стажиста та керівника 

стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити заняття 

стажистом юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  

прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Шкрабою І.К.  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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Шкрабі І.К.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 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); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2503,80 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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  2086,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

 Адвокату Возняк А.Г. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Шкраби І.К. надати  

Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

6.6. Розгляд заяви Шликової Марини Юріївни про направлення на стажування до 

адвоката Лучковського Валентина Вікторовича. 

6.6. Вирішили:  

Видати Шликовій Марині Юріївні  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

Лучковського  Валентина Вікторовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю  

№ 214, видане 15.04.1998 р. Хмельницькою обласною КДКА  , згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області. 

Затвердити індивідуальний план стажування Шликової М.Ю. Звернути увагу стажиста та 

керівника стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити 

заняття стажистом юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  

прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Шликовою М.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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Шликовій М.Ю.   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 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); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2503,80 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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  2086,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

Адвокату Лучковському В.В. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Шликової М.Ю. 

надати  Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату початку 

стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. /повний текст рішення додається/. 

 

7. Розгляд заяви стажиста Яцини Олександра Павловича про зупинення стажування 

(керівник стажування адвокат Німий Сергій Олександрович). 



7.Вирішили: 

Заяву Яцини Олександра Павловича про зупинення стажування задовольнити. 

Зупинити на два місяця, починаючи з 10 липня 2019 року, стажування Яцини Олександра 

Павловича у адвоката Німого Сергія Олександровича призначене рішенням Ради адвокатів 

Хмельницької області  від 13.02.2019р. №4-4.6/19 . 

Сумарний  облік часу стажування Яцини О.П. за 1місяць 27 днів (з 13.03. по 08.05.2019) становить 

153 години. /повний текст рішення додається/. 

 

8. Розгляд заяви Горячева Артема Віталійовича  про видачу Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.  

Голосували : «за» - 4, «проти» - 2, «утримались» - 0. 

Рішення не прийнято.  

 

9. Розгляд заяви Волкової Юлії Володимирівни  про видачу Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.  

Голосували : «за» - 2, «проти» - 4, «утримались» - 0. 

Рішення не прийнято.  

 

10.Розгляд питання про скликання Конференції адвокатів Хмельницької області. 

Вирішили:   

10.1.  Скликати 20 грудня 2019 року Конференцію адвокатів Хмельницької області, на розгляд 

якої винести наступні питання: 

     1. Розгляд звіту  Ради адвокатів Хмельницької області за 2019 рік. 

     2. Розгляд звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області за 

2019 рік. 

     3.  Розгляд звіту представника адвокатів Хмельницької області в Раді адвокатів України за 2019 

рік. 

     4. Розгляд звіту представника адвокатів Хмельницької області у Вищій кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури за 2019 рік. 

     5.  Затвердження кошторису і штатного розпису  Ради адвокатів Хмельницької області на   

2020-2021 роки. 

6. Затвердження кошторису і штатного розпису Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області на 2020 -2021 роки. 

7. Обрання членів органів адвокатського самоврядування. 

8. Прийняття інших рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

 10.2. Звернутися до Ради адвокатів України  про  затвердження квоти представництва 1 делегат 

від 10 адвокатів, порядку висування та обрання делегатів Конференції адвокатів Хмельницької 

області. /повний текст рішення додається/. 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 


