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ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                               13 травня 2020 року  

 

                           Початок:   14 :  00 год.  

                                                 Закінчено:    16 :  40 год. 

 

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

                                                                                       Возняк А.Г.,  Клюка В.Ф., 

                                                                                           Чулкова Н.К., Сітніков А.В., 

                                                                                                 Кручініна Н.С., Кулабіна М.Ю. 

                                                                                                         Терлич В.Г. /з пит.3.1 п-ку денного/  

    

                                              Відсутній:   Пілінський С.І. 

                                                    

                                                                                    За участі:     Німого С.О., Самбір О.Є.,  

                                                                                                          Савінського О.П., Басістої Н.Ю.       

 

                                                                          

Порядок денний: 

1. Розгляд звітів про результати стажування стажистів: 

1.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Лень Світлани Леонідівни 

(керівник стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович). 

1.2. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ільяшової Янини Леонідівни 

(керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

1.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Леськова Вадима Степановича 

(керівники стажування адвокати Хмелевська Наталя Володимирівна).  

1.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Клюцука Віталія Петровича 

(керівник стажування адвокат Кулабіна Марина Юріївна).  

1.5. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Рарицького Тараса Вадимовича 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

1.6. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Чесакової Мирослави 

Сергіївни (керівник стажування адвокат Німий Сергій Олександрович).  

1.7. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Юдаєвої Інни Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович).  

1.8. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Будника Дмитра 

Олександровича (керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович. 

1.9. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ярмолюка Андрія Олеговича 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна).  

1.10.Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кістяника Володимира 

Івановича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

2.1. Розгляд поточного звіту стажиста Прокопчук Віта Михайлівна (керівник 

стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

3. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Базарника Євгенія Ярославовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна).  

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Леськова Вадима Степановича (керівника 

стажування адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

4. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1. Розгляд заяви Стецюк Тетяна Леонідівна про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни. 

4.2. Розгляд заяви Худняка Віктора Анатолійовича про направлення на стажування до 

адвоката Дем΄янової Олени Вікторівни.  

4.3. Розгляд заяви Лебедюка Максима Володимировича про направлення на 

стажування до адвоката Заболотний Антон Миколайович. 

4.4. Розгляд заяви Ходаківської Інни Юріївни про направлення на стажування до 

адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича. 



4.5. Розгляд заяви Тарадуди Вячеслава Віталійовича про направлення на стажування 

до адвоката Возняк Аля Гюндузовна. 

5. Розгляд заяви Куцого Сергія Васильовича про поновлення стажування.  

6. Інше. 

 

1.Розгляд звітів про результати стажування: 

1.1. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Лень 

Світлани Олександрівни (керівник стажування адвокат Семенов Сергій 

Володимирович). 

1.1. Вирішили:       
Затвердити звіт Лень Світлани Олександрівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Лень Світлані Олександрівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Лень Світланою Олександрівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 червня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

1.2. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Ільяшової 

Янини Леонідівни (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав 

Станіславович). 

1.2. Вирішили:      

Затвердити звіт Ільяшової Янини Леонідівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Ільяшовій Янині Леонідівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Ільяшовою Яниною Леонідівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 червня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

1.3. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Леськова 

Вадима Васильовича  (керівники стажування адвокати Бондар Віктор 

Броніславович, Хмелевська Наталя Володимирівна). 

1.3. Вирішили:       
Затвердити звіт Леськова Вадима Степановича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Леськову Вадиму Степановичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Леськовим Вадимом Степановичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 червня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

1.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Клюцука Віталія Петровича 

(керівник стажування адвокат Кулабіна Марина Юріївна). 

1.4. Вирішили:       
Затвердити звіт Клюцука Віталія Петровича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Клюцуку Віталію Петровичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання  ним присяги адвоката України. 

Складання Клюцуком Віталієм Петровичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 червня 2020 року та привести Клюцука 

Віталія Петровича до присяги за умови усунення ним протягом 30 днів з дня прийняття цього 

рішення і до моменту складання перед Радою адвокатів Хмельницької області Присяги  адвоката 

України обставин несумісності, визначених статтею 7 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає скасуванню у випадку якщо 

Клюцук Віталій Петрович не усуне обставини несумісності, визначені статтею 7 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  протягом 30 днів з дня прийняття цього рішення і до 

моменту складання перед Радою адвокатів Хмельницької області Присяги  адвоката України. 

/повний текст рішення додається/. 



 

1.5. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Рарицького 

Тараса Вадимовича (керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

1.5. Вирішили:      

Затвердити звіт  Рарицького Т.В. про проходження стажування для отримання свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Рарицькому Т.В. в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про право на 

зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Рарицьким Т.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької 

області  призначити о 14 год. 00  хв. 10 червня 2020 року./повний текст рішення додається/. 

 

1.6. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Чесакової 

Мирослави Сергіївни  (керівник стажування адвокат Німий Сергій Олександрович). 

1.6. Вирішили:       

Затвердити звіт  Чесаковой М.С. про проходження стажування для отримання свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Чесаковой М.С. в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про право на 

зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Чесаковой М.С. Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької 

області  призначити о 14 год. 00  хв. 10 червня 2020 року./повний текст рішення додається/. 

 

1.7. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Юдаєвої Ірини 

Володимирівни (керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

1.7. Вирішили:       
Затвердити звіт Кучерука Олександра Сергійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Кучеруку Олександру Сергійовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю в день складання ним присяги адвоката України. 

Складання Кучеруком Олександром Сергійовичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 08 квітня 2020 року. /повний текст 

рішення додається/. 

 

1.8. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Будника 

Дмитра Олександровича (керівник стажування адвокат Шамрай Василь 

Вікторович). 

1.8. Вирішили:       
Затвердити звіт Будника Дмитра Олександровича про проходження стажування з метою 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Буднику Дмитру Олександровичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю в день складання ним присяги адвоката України. 

Складання Будником Дмитром Олександровичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області  призначити на 14 год. 00 хв. 10 червня 2020 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

1.9. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Ярмолюка 

Андрія Олеговича (керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

1.9. Вирішили:       
Затвердити звіт Ярмолюка Андрія Олеговича  про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Видати Ярмолюку Андрію Олеговичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Ярмолюком Андрієм Олеговичем  Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 червня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

1.10. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Кістяника 

Володимира Івановича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

1.10. Вирішили:      

Затвердити звіт Кістяника Володимира Івановича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             



Видати Кістянику Володимиру Івановичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Кістяником Володимиром Івановичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 червня 2020 року./повний текст 

рішення додається/. 

 

2. Розгляд 1-х поточних  звітів  стажистів:  

2.1. Розгляд поточного звіту стажиста Прокопчук Віта Михайлівна (керівник 

стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

2.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Прокопчук Віти Михайлівни про проходження 251 годин стажування за 

період з 18.02.2020 р. по 18.04.2020 р. /повний текст рішення додається/. 

Для участі у засіданні ради з΄явився член РАХО Терлич В.Г.  

 
3. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів.  

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Базарника Євгенія Ярославовича (керівник 

стажування Возняк Аля Гюндузовна). 

3.1.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Базарника Євгенія Ярославовича про проходження 

134.5 годин стажування за період з 13 лютого 2020 року  по 13 квітня 2020 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

Розгляд питання 3.2 щодо 2-го поточного звіту стажиста Леськова В.С. об΄єднано з питанням 1.3 

щодо розгляду звіту Леськова В.С. про результати стажування.  

 

4.Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1. Розгляд заяви Стецюк Тетяна Леонідівна про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни. 

4.1.Вирішили:  

Стецюк Тетяну Леонідівну направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Стецюк Т.Л., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката Барилюк 

Оксану Антонівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 405 видане 

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

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Стецюк Т.Л. 

Встановити наступні строки подання стажистом Стецюк Т.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 Стецюк Т.Л.,   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 Барилюк О.А. 



- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Стецюк Т.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/. 

 

4.2. Розгляд заяви Худняка Віктора Анатолійовича про направлення на стажування 

до адвоката Дем΄янової Олени Вікторівни.   

4.2. Вирішили:  

Худняка Віктора Анатолійовича направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Худняка В.А. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Дем’янову Олену Вікторівну(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/366 

видане 11.11.2002 року Закарпатською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Худняка В.А. 

Встановити наступні строки подання стажистом Худняком В.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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Худняку В.А.,   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 Дем’яновій О.В. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Худняка В.А., 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/. 

 

4.3. Розгляд заяви Лебедюка Максима Володимировича про направлення на 

стажування до адвоката Заболотний Антон Миколайович. 

4.3. Вирішили:  

Лебедюка Максима Володимировича  направити для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Лебедюка М.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Заболотного Антона Миколайовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

439 видане 18.11.2009 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області). 

Затвердити індивідуальний план стажування Лебедюка М.В.  

Встановити наступні строки подання стажистом Лебедюком М.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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Лебедюку М.В.,   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 Заболотному А.М.: 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Лебедюка М.В., 

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/. 

 

4.4. Розгляд заяви Ходаківської Інни Юріївни про направлення на стажування до 

адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича. 

4.4. Вирішили:  

Ходаківську Ірину Юріївну направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Ходаківської 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 Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Ходаківської І.Ю. 

Встановити наступні строки подання стажистом Ходаківською 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 Ходаківській І.Ю.,   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 Бейлику М.Б.: 



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

 

4.5. Розгляд заяви Тарадуди Вячеслава Віталійовича про направлення на стажування 

до адвоката Возняк Алі Гюндузовни. 

4.5. Вирішили:  

Тарадуду Вячеслава Віталійовича  направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Тарадуди В.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Возняк 

Алю Гюндузівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія 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 Тарадуди В.В.  

Встановити наступні строки подання стажистом Тарадудою В.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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Тарадуді В.В.,   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 Возняк А.Г. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Тарадуди В.В., 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/. 

 

5. Розгляд заяви стажиста Куцого Сергія Васильовича про поновлення стажування. 

3.1.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Базарника Євгенія Ярославовича про проходження 

134.5 годин стажування за період з 13 лютого 2020 року  по 13 квітня 2020 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

6. Розгляд питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів 

Ульянової Любові Дмитрівни, Дацькова Валерія Васильовича. 

6.Вирішили : 

Направити до КДКА Хмельницької області подання про притягнення адвокатів Ульянової Любові 

Дмитрівни, Дацькова Валерія Васильовича до дисциплінарної відповідальності, підготовку яких 

доручити секретарю ради Кручініній Н.С.  

 

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

 



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

 

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


