
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  №10 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                            8 липня 2020 року  

 

                                                    Початок:   14 :  00 год.  

                                            закінчено:  15 : 50 год. 

 

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

                                                                                        Пілінський С.І., Возняк А.Г.,   

                                                                                          Сітніков А.В., Кручініна Н.С.,                                                                                                    

                                                          Терлич В.Г. 

                            

                                                                            Відсутні: Кулабіна М.Ю., Чулкова Н.К.,  

                                                              Клюка В.Ф. 

                                                        

                                                                                       За участі: Басістої Н.Ю.       

                           

  

Порядок денний: 

 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Ліповській Олені Миколаївні.   

1.2.  Андрійчук Ользі Петрівні. 

2. Розгляд звітів про результати стажування:  
2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Базарника Євгенія  

Ярославовича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Марченко Олени Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Гуменюк Оксана Сергіївна). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 
4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Маркітана Андрія Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Шкодяк Ігор Антонович). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Красносельської Світлани Олександрівни 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Прокопчук Віти Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

5. Розгляд заяв про видачу про заміну свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування: 

5.1.  Розгляд заяви Слободян Юлії Валеріївни. 

5.2.  Розгляд заяви Захарченко Марійки Олександрівни. 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1.  Розгляд заяви Столаби Юлії Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича.  

6.2.  Розгляд заяви Халупного Андрія Вадимовича про направлення на стажування до 

адвоката Шпака Артема Павловича.  

7. Інше. 

 

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

заняття адвокатською діяльністю 

Звучить Гімн України  

 

 

2. Розгляд звітів про результати стажування: 

2.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Базарника Євгенія 

Ярославовича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

2.1. Вирішили:       
Затвердити звіт Базарника Євгенія Ярославовича про проходження стажування для 



отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.           

Видати Базарнику Євгенію Ярославовичу в день складання Присяги адвоката України 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Базарником Євгенієм Ярославовичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 12 серпня 2020 року./повний 

текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів про результати проходження стажування. 

3.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Марченко Олени 

Анатоліївни (керівник стажування адвокат Гуменюк Оксана Сергіївна). 

3.1. Вирішили:       
Затвердити перший поточний звіт стажиста Марченко Олени Анатоліївни про 

проходження 130 годин стажування за період з 06.02. по 06.04.2020 року. 

Зобов’язати Марченко О.А. усунути недоліки зазначені в мотивувальній частині  цього 

рішення про що надати відповідну інформацію не пізніше дати подання другого 

поточного звіту./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних звітів про результати проходження стажування. 

4.1. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста 

Маркітана Андрія Вікторовича (керівник стажування адвокат Шкодяк Ігор 

Антонович). 

4.1. Вирішили:      

Затвердити другий поточний  звіт  Маркітана  Андрія Вікторовича  про проходження 191 

годин стажування  за період з  10. 03.2020р. по 10.05.2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

4.2. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста 

Красносельської Світлани Олександрівни (керівник стажування адвокат 

Оксанюк Анатолій Петрович). 

4.2. Вирішили:      

Затвердити 2-й поточний  звіт Красносельської Світлани Олександрівни про проходження 

230 годин стажування, 20 годин юридичної практики за період з 19.04.2020 по 19.06.2019 

року. /повний текст рішення додається/. 

 

4.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Прокопчук Віти 

Михайлівни (керівник стажування Шамрай Василь Вікторович). 

 

5. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування. 

5.1. Розгляд заяви Слободян Юлії Валеріївни.   

5.1. Вирішили : 

Видати Слободян Юлії Валеріївни, в день складання Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Слободян Юлією Валеріївною Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 05 серпня 2020 року о 13.00 годині за 

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

додається/. 

 

5.2. Розгляд заяви Захарченко Марійки Олександрівни.   

5.2. Вирішили : 

Видати Захарченко Марійці Олександрівні, в день складання Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Захарченко Марійкою Олександрівною Присяги адвоката України перед 

Радою адвокатів Хмельницької області призначити на 05 серпня 2020 року о 13.00 годині 

за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення 

додається/. 

 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1.Розгляд заяви Столаби Юлії Миколаївни про направлення на 

стажування до адвоката Савінського Олега Петровича.  



6.1.Вирішили:  

Столабу Юлію Миколаївну  направити для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Керівником стажування Столаби Юлії Миколаївни  строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката Савінського Олега Петровича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 360 видане 03.05.2012 року Чернівецькою  обласною КДКА, 

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

Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Столаби Ю.М. 

Встановити наступні строки подання стажистом Столабою Ю.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 Столабі Ю.М.,   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 № UA 623209840000026009210281016 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 Савінському О.П.: 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Столаби 

Ю.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/. 

 

6.2. Розгляд заяви Халупного Андрія Вадимовича про направлення на 

стажування до адвоката Шпака Артема Павловича.    

6.2. Вирішили:  

Халупного Андрія Вадимовича  направити для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Халупного Андрія Вадимовича  строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката Шпака Артема Павловича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 803 видане 22.08.2012 року Хмельницькою  обласною КДКА, 

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

Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Халупного А.В. 

Встановити наступні строки подання стажистом Халупним А.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 Халупному А.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 № UA 623209840000026009210281016 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 Шпаку А.П.: 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Халупного 

А.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/. 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

                                           


