
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 11/1 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                      07 серпня 2019 року  

 

                                                  Початок:   13 :  00 год.  

                                                 закінчено:  14  : 40 год. 

 

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

                                                                                   Сітніков А.В. (заступник голови Ради) 

                                                 Кручініна Н.С. (секретар Ради),   

                                                                                   Чулкова Н.К., Клюка В.Ф.  

  

       Відсутні: Возняк А.Г.,  Терлич В.Г., 

       Пілінський С.І., Кулабіна М.Ю. 

                                                                                  

                                                                                   За участі: Ватраса В.А., Басістої Н.Ю. 

                                                                                                                                   

                                                    
                                                                                           

Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Флису Василю Володимировичу. 

1.2.  Способу Ігорю Олексійовичу. 

1.3.  Упадову Денису Дмитровичу.  

1.4.  Федонюк Галині Сергіївні. 

1.5.  Левицькій Юлії Сергіївні.  

1.6.  Ходаковському Руслану Володимировичу. 

2. Розгляд заяв про направлення на стажування.  

2.1.  Розгляд заяви Калянової Інни Юріївни про направлення на стажування до 

адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Повторний розгляд поточного звіту стажиста Коломієць Ліани Юріївни (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олега Володимирович). 

3.2.  Повторний розгляд поточного звіту стажиста Святецького Дмитра Вікторовича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Ягунова Юрія Костянтиновича (керівник 

стажування Заболотний Антон Миколайович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Вишинського Олександра Борисовича 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

4. Розгляд питання щодо участі адвокатів Хмельницької області 17.08.2019 р. у 

заході з приводу річниці діяльності молодіжного комітету НААУ «NextGen». 

5. Розгляд заяви Прущишиної Л.К. від 29.07.2019 р. стосовно адвоката Костенка К.В. 

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 Флису Василю Володимировичу  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Способу Ігорю Олексійовичу   

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Упадову Денису Дмитровичу  

 



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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Федонюк Галині Сергіївні  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Левицькій Юлії Сергіївні  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Ходаковському Руслану 

Володимировичу  

 

2.Розгляд заяв про направлення на стажування. 

2.1. Розгляд заяви Калянової Інни Юріївни про направлення на стажування до адвоката  

2.1. Вирішили:  

Видати Каляновій Інні Юріївні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Калянової І.Ю. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Бейлика 

Михайла Беніаміновича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 514, видане 

15.06.2011 року КДКА Хмельницької області згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Калянової І.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 Каляновою І.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 Каляновій І.Ю., не пізніше дати початку стажування, 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)   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 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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі 1861,50 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 Бейлику М.Б.: 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Калянової І.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/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Повторний розгляд поточного звіту стажиста Коломієць Ліани Юріївни (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Коломієць Ліани Юріївни за період стажування з 28.02.2019р. по 

13.03.2019р. та з 08.05.2019р. по 21.06.2019р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.2.Повторний розгляд поточного звіту стажиста Святецького Дмитра Вікторовича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 



3.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Святецького Дмитра Вікторовича за період стажування з 24.04.2019р. по 

24.06.2019р./повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Ягунова Юрія Костянтиновича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Ягунова Ю.К. за період стажування з  15.05.2019р. по 15.07.2019р./повний 

текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Вишинського Олександра Борисовича (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Вишинського О.Б. за період стажування з 13.05.2019р. по 

13.07.2019р./повний текст рішення додається/. 

/повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд питання щодо участі адвокатів Хмельницької області 17.08.2019 р. у заході з 

приводу річниці діяльності молодіжного комітету НААУ «NextGen». 

4.Вирішили:  

Виділити в межах кошторису кошти 10 адвокатам Хмельницької області на оплату відрядження 

(витрати на дорогу, добові) для участі у заході з річниці діяльності молодіжного комітету НААУ 

«NextGen». 

 

5. Розгляд заяви Прущишиної Л.К. від 29.07.2019 р. стосовно адвоката Костенка 

Костянтина Володимировича.  

5.Вирішили:  

Доручити заступнику голови Ради адвокатів Хмельницької області Сітнікову Андрію 

Володимировичу дати оцінку обставинам, викладеним у заяві Прущишиної Людмили Казимирівни 

від 29 липня 2019 року стосовно дій адвоката Костенка Костянтина Володимировича та підготувати 

відповідне роз΄яснення для адвоката Костенка К.В.  

  

Головуюча повідомила, що порядок денний вичерпано та оголосила засідання закритим. 

 

 

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

 

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


