
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                             12 лютого 2020 року  

 

 

                                              Початок: 14:00год.,  закінчено:  17:30 год. 

 

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

                                                                                   Возняк А.Г., Кручініна Н.С., Терлич В.Г.,  

                                                                                         Кулабіна М.Ю., Клюка В.Ф., Пілінський С.І. 

                                                                               Чулкова Н.К. /з п.1.2 порядку денного/. 

                                                                            

                                                                      За участі:    Німого С.О., Самбір О.Є., Басістої Н.Ю.  

                                                                                                                                   

                                                   

Порядок денний: 

1. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

1.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Іваницького Андрія 

Мироновича (керівник стажування адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

1.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Шликової Марини Юріївни 

(керівник стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

1.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бей Інни Олександрівни 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

1.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Яцини Олександра Павловича 

(керівник стажування адвокат Німий Сергій Олександрович). 

1.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Стадніка Дмитра 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

1.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кучерука Олександра 

Сергійовича (керівник стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

1.7. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Мозолюк Ірини Костянтинівни 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

1.8.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Крамар Аліни Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Ярмолюка Андрія Олеговича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Лень Світлани Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Гранатюка Олега Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Мазур Андрій Петрович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Панькової Зоряни Леонідівни (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Присяжного Олексія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Дем´янова Олена Вікторівна). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Рарицького Тараса Вадимовича (керівник 

стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Будника Дмитра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

4. Розгляд заяви Бігняка Миколи Івановича про видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.  

5. Розгляд заяви Дорофеєвої Наталії Іванівни про направлення на стажування до 

адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича.  

6. Розгляд заяви адвоката Баженової Альони Ігорівни про звільнення від сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування  за 2020 р. 

7. Інше. 

 

 



1. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

1.1. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Іваницького 

Андрія Мироновича (керівник стажування адвокат Хмелевська Наталя 

Володимирівна) 

1.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Іваницького Андрія Мироновича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Іваницькому Андрію Мироновичу, в день складання  Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Іваницьким Андрієм Мироновичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 11 березня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

 

1.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Шликової Марини Юріївни 

(керівник стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

1.2. Вирішили:       
Затвердити звіт Шликової Марини Юріївни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Шликовій Марині Юріївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Шликовою Мариною Юріївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 11 березня 2020 року за адресою: м. 

Хмельницький, вул. Зарічанська, буд.5/3, оф. 801./повний текст рішення додається/. 

 

1.3. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Бей Інни 

Олександрівни (керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

1.3. Вирішили:      

Затвердити звіт Бей Інни Олександрівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Бей Інні Олександрівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Бей Інною Олександрівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 11 березня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

1.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Яцини Олександра 

Павловича (керівник стажування адвокат Німий Сергій Олександрович) 

1.4. Вирішили:       

Затвердити звіт Яцини Олександра Павловича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Яцині Олександру Павловичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Яциною Олександром Павловичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 11 березня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

1.5. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Стадніка 

Дмитра Миколайовича (керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

1.5. Вирішили:       
Затвердити звіт Стадніка Дмитра Миколайовича про проходження для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Стадніку Дмитру Миколайовичу, в день складання ним присяги адвоката України, 

свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Стадніком Дмитром Миколайовичем  Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 11 березня   2020 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

1.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кучерука Олександра 

Сергійовича (керівник стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович) 



1.6. Вирішили:       
Заяву стажиста Кучерука Олександра Сергійовича задовольнити, відкласти розгляд звіту про 

результати стажування.  

 

1.7. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Мозолюк Ірини 

Костянтинівни  (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна) 

1.7.Вирішили:       
Затвердити звіт Мозолюк Ірини Костянтинівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Мозолюк Ірині Костянтинівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання нею присяги адвоката України. 

Складання Мозолюк Іриною Костянтинівною  Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв.   11 березня   2020 року./повний текст 

рішення додається/. 

 

1.8. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Крамар Аліни 

Володимирівни (керівник стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович) 

Заслухали: 

Доповідач Кулабіна М.Ю. – стажист Крамар А.В. звернулась до Ради адвокатів регіону з завою 

про відкладення розгляду її звіту про результати стажування, вважаю, що вказана заява підлягає 

задоволенню.    

Голова РАХО виносить на голосування заяву Крамар А.В. про відкладення розгляду її звіту про 

результати стажування.   

Голосували : «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

1.8.Вирішили:       
Заяву стажиста Крамар Аліни Володимирівни задовольнити, відкласти розгляд звіту про 

результати стажування.  

 

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

2.1. Розгляд поточного звіту стажиста Ярмолюка Андрія Олеговича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.1. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Ярмолюка А.О.  про проходження 190 годин стажування за період 

стажування з 14.11.2019р. по 14.01.2020р./повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Лень Світлани Олександрівни (керівник 

стажування Семенов Сергій Володимирович) 

3.1. Вирішили:       

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Лень Світлани Олександрівни про проходження 191 годин 

стажування за період з 27.11.2019 р.  по 27.01.2020 р. 

Стажисту Лень С.О. та керівнику стажування адвокату Семенову С.В., при подальшому 

проходженні стажування, виконати рекомендації викладені в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Гранатюка Олега Вікторовича (керівник 

стажування Мазур Андрій Петрович) 

3.2. Вирішили:       

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Гранатюка Олега Вікторовича про проходження 154  

годин стажування за період з 14.11.2019 р.  по 13.01.2020 р. 

Стажисту Гранатюку О.В. та керівнику стажування адвокату Мазуру А.П., при подальшому 

проходженні стажування, врахувати рекомендації викладені в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Панькової Зоряни Леонідівни (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

3.3. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Паньковой З.Л. за період з 

20.11.2019 р. по 20.01.2020 р. /повний текст рішення додається/. 

 



3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Присяжного Олексія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Дем’янова Олена Вікторівна) 

3.4. Вирішили:       

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Присяжного Олексія Васильовича про проходження  295,5 

годин стажування, в тому числі 41 години юридичної практики, за період з 17.11.2019 р.  по 

16.01.2020 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Рарицького Тараса Вадимовича (керівник 

стажування адвокат Шпак Артем Павлович) 

3.5. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Рарицького Т.В.  за період з 

17.11.2019 р. по 17.01.2020 р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Будника Дмитра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Шамрай Василь Вкторович) 

3.6. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Будника Дмитра Олександровича про проходження 256 

годин стажування за період з 23.11.2019 р. по 23.01.2020 р./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд заяви Бігняка Миколи Івановича про видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

4. Вирішили : 

Видати   Бігняку Миколі Івановичу, в день складання Присяги адвоката України,  Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Бігняком Миколою Івановичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 11 березня 2020 року о 14.00 годині за адресою: 

м.Хмельницький, вул. Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення додається/. 

 

5. Розгляд заяви Дорофеєвої Наталії Іванівни  про направлення на стажування до 

адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича.   

5. Вирішили:  

Дорофеєву Наталію Іванівну направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Дорофеєвої Н.І., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

Гвоздія Валентина Анатолійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 270 

видане 21.10.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Дорофеєвої Н.І. 

Встановити наступні строки подання стажистом Дорофеєвою Н.І. 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 Дорофеєвій Н.І.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1416,90 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 №UA623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2833,80 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 

№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  2361,50 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 

№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365). 

Адвокату Гвоздію В.А. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Дорофеєвої Н.І., 

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. Розгляд заяви адвоката Баженової Альони Ігорівни про звільнення від сплати 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік.  

6. Вирішили : 

Звільнити адвоката Баженову Альону Ігорівну від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік.         

/повний текст рішення додається/. 

 

 

 

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

 

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


