
Витяг: 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                       13 квітня 2016 року  

 

                                                               Початок: 10:00год.,  закінчено:  16:00год. 

 

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

                                                                           О.В., Барилюк О.А.,Возняк А.Г., Кручініна Н.С., 

                                                                           Клюка В.Ф.,Терлич В.Г., Пілінський С.І 

                                                         
                                                        За участі:  адвокатів включених до Реєстру керівників 

                                                                           стажування (згідно реєстраційного списку) 

                                                                            

Порядок денний:  

1 Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Пічугіну Дмитру Сергійовичу 

2. Робоча зустріч з керівниками стажування та робота круглого столу 

3 Розгляд остаточних звітів про результати стажування: 

3.1 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Гнідко Сергія Івановича (керівник 

стажування адвокат Калабаня Віталій Петрович) 

4 

 

 

5 

Розгляд заяви Бейлика Артура Беніаміновича про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю та звільнення від проходження стажування. 

 

Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

Розгляд звіту про результати стажування стажиста Волинця Олександра Юрійовича 

(керівник стажування Стандратюк Василь Іванович) 

Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Темпер Альони Вадимівни 

(керівник стажування Кушнір В.А.) 

Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Вінницького Ігоря 

Олександровича (керівник стажування Каденко О.О.) 

5.4 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Чорної Тамари Олексіївни 

(керівник стажування Кушнір В.А.) 

6 Розгляд заяв адвокатів  про внесення до ЄРАУ відомостей про помічників адвокатів: 

6.1 Розгляд заяви адвоката Оксанюка Анатолія Петровича про внесення відомостей про 

помічника адвоката Оксанюка Олега Анатолійовича  

6.2 Розгляд заяви адвоката Ільчишена Максима Вікторовича про внесення відомостей про 

помічника адвоката Міхнова Дмитра Ігоровича 

6.3 Розгляд заяви адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича про внесення відомостей про 

помічника адвоката Никитюк Ольгу Костянтинівну 

7 

 

8 

9 

Розгляд заяви Оніщука Володимира Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Прядуна Володимира Борисовича. 

Розгляд заяви адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича про включення до реєстру 

керівників стажування. 

Розгляд заяви адвоката Грицая Леоніда Миколайовича про видачу дубліката свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю 

10 Створення оргкомітету та розгляд інших питань про проведенню щорічного футбольного 



турніру 

11 Про видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації за період оцінювання з 2013р. по 2015р. 

 

 

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

адвокатською діяльністю Пічугіну Дмитру Сергійовичу 
Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги Пічугіна Д.С.,  

Пічугін Д.С. -  зачитує текст Присяги адвоката України, підписує Присягу. 

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Пічугіну Дмитру Сергійовичу Свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю № 30, посвідчення адвоката, копію Присяги та нагрудний знак 

члена НААУ. 

 

2. Робоча зустріч з керівниками стажування та робота круглого столу 

 

Слухали:  

Розгляд питань згідно порядку денного науково-практичного круглого столу: Актуальні питання 

організації та проведення стажування осіб які мають намір стати адвокатами (додається). 

2.Вирішили: 

Затвердити Пропозиції про узагальнення основних питань при проходженні стажування 

стажистами адвокатів (повний текст додається) 

 

 

3. Розгляд остаточних звітів про результати стажування: 

3.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Гнідко Сергія Івановича 

(керівник стажування адвокат Калабаня Віталій Петрович) 

 

3.1 Вирішили:  

Продовжити проходження стажування стажистом Гнідко Сергієм Івановичем на два місяця зі 

сплатою внеску у розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат за кожен місяць додаткового 

стажування. 

Рішення Ради адвокатів Хмельницької області про продовження стажування може бути оскаржене 

стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до 

Ради адвокатів України або до суду. 

Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

Секретарю Ради про прийняте рішення повідомити всіх зацікавлених осіб. /повний текст 

рішення додається/ 

 

 

4. Розгляд заяви Бейлика Артура Беніаміновича про видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю та звільнення від проходження стажування 

 

4.Вирішили:  

     Звільнити Бейлика Артура Беніаміновича від проходження стажування на підставі ч.5 ст.10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

     Видати Бейлику Артуру Беніаміновичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю за № ХМ 000035 після складання ним Присяги адвоката України;  

     Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області призначити 

на 11 травня 2016 року на 14.00 год.    /Рішення додається/ 

 

 

5. Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

      5.1 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Волинця Олександра Юрійовича 

(керівник стажування Стандратюк Василь Іванович) 

5.1.Вирішили:  

     Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Волинця Олександра 

Юрійовича. 

     Рекомендувати стажисту Волинцю О.Ю. та керівнику стажування адвокату Стандратюку В.І. 

звернути увагу на необхідність повного виконання п.п.4.3, 4.6, 4.9, 5.3 Програми проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 



затвердженою рішенням Ради адвокатів України №125 від 01.06.2013 р. та п.п. 3.3. 3.4 

індивідуального плану стажування. /повний текст рішення додається/   

 

        5.2. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Темпер Альони 

Вадимівни (керівник стажування Кушнір В.А.) 

5.2.Вирішили:  

     Відкласти розгляд питання щодо затвердження поточного звіту за 4 місяці стажування стажиста 

Темпер А.В. 

     Надати стажисту Темпер А.В. термін для усунення виявлених недоліків  у складених нею 

процесуальних документах. /повний текст рішення додається/ 

 

          5.3 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Вінницького Ігоря 

Олександровича  (керівник стажування Каденко Оксакна Олегівна) 

5.3.Вирішили:  

     Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Вінницького Ігоря  

Олександровича.     /повний текст рішення додається/   

 

           5.4 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Чорної Тамари Олексіївни 

(керівник стажування Кушнір Володимир Анатолійович) 

5.4.Вирішили:  

     Затвердити поточний  звіт  за 4 місяці  проходження стажування стажиста Чорної Тамари 

Олексіївни.  

     Рекомендувати стажисту Чорній Тамарі Олексіївні  та керівнику стажування адвокату Кушніру 

В.А. звернути увагу на вказані недоліки та врахувати рекомендації при подачі наступного звіту. 

/повний текст рішення додається/   

 

6. Розгляд заяв адвокатів про внесення  до ЄРАУ відомостей про помічників адвокатів   

6.1. Розгляд заяви адвоката Оксанюка Анатолія Петровича про внесення відомостей про 

помічника адвоката Оксанюка Олега Анатолійовича 

6.1.Вирішили: 

     Заяву адвоката  Оксанюка Анатолія Петровича  про  внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника  Оксанюка Олега Анатолійовича та про видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

      Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Оксанюка 

Олега Анатолійовича, який закріплений за адвокатом Оксанюком Анатолієм Петровичем, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 284, видане 27.08.2002 року КДКА 

Хмельницької області робоча адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Гагаріна,18/1, 

кв. 1  

     Видати Оксанюку Олегу Анатолійовичу посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік.   /повний текст рішення додається/ 

 

6.2. Розгляд заяви адвоката Ільчишена Максима Вікторовича про внесення відомостей 

про помічника адвоката Міхнова Дмитра Ігоровича 

6.2.Вирішили: 

     Заяву адвоката  Ільчишена Максима Вікторовича  про  внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника  Міхнова Дмитра Ігоровича та про видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

      Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Міхнова 

Дмитра Ігоровича, який закріплений за адвокатом Ільчишеним Максимом Вікторовичем, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 726, видане 17.05.2012 року КДКА 

Хмельницької області на підставі рішення № 37 від 26.04.2012 року, робоча адреса: Хмельницька 

область, м. Кам`янець-Подільський, вул. вул. Пушкінська, 44    

      Видати Міхнову Дмитру Ігоровичу посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік. /повний текст рішення додається/ 

 

6.3. Розгляд заяви адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича про внесення відомостей 

про помічника адвоката Никитюк Ольгу Костянтинівну 

6.3.Вирішили: 



     Заяву адвоката  Бейлика Михайла Беніаміновича  про  внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника  Никитюк Ольгу Костянтинівну та про видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

      Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Никитюк 

Ольгу Костянтинівну, яка закріплена за адвокатом Бейликом Михайлом Беніаміновичем, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 514 видане 15.06.2011 року КДКА 

Хмельницької області робоча адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Соборна,77 . 

      Видати Никитюк Ользі Костянтинівні посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік. /повний текст рішення додається/ 

 

   

7. Розгляд заяви Оніщука Володимира Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Прядуна Володимира Борисовича. 

7. Вирішили:  
      Направити Оніщука Володимира Вікторовича для проходження стажування.                    

Керівником стажування Оніщуку В.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката  Прядуна 

Володимира Борисовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 290, видане 

03.09.1999 року Рівненською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 9/1.).     

       Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

      Адвокату Прядуну В.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Оніщука В.В, надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.  

      Затвердити індивідуальний план стажування Оніщука Володимира Вікторовича. 

       Встановити наступні строки подання стажистом Оніщуком В.В. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 30 

червня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 

      Зменшити суму внеску Оніщука Володимира Вікторовича на забезпечення заходів з 

проходження стажування на суму затрат на виплату винагороду адвокату за керівництво 

стажуванням і визначити її в розмірі 5399грн. /повний текст рішення надається/ 

8. Розгляд заяви адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича про включення до 

реєстру керівників стажування. 

8. Вирішили: 

     Заяву   Бляхарського Ярослава Станіславовича  про керівництво стажуванням задовольнити. 

     Включити адвоката  Бляхарського Ярослава Станіславовича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 480, видане КДКА Хмельницької 30.06.2010 року, робоча адреса: 

29000, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26, офіс 205  до Реєстру керівників 

стажування Ради адвокатів Хмельницької області та укласти з ним Договір на керівництво 

стажуванням. /повний текст рішення надається/ 

9. Розгляд заяви адвоката Грицая Леоніда Миколайовича про видачу дубліката 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 
9. Вирішили: 

    Заяву Грицая Леоніда Миколайовича про видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю нового зразка задовольнити. 

    Видати адвокату Грицаю Л.М. дублікат Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. /повний текст рішення надається/ 

 

10. Створення оргкомітету та розгляд інших питань про проведенню щорічного 

футбольного турніру 

10. Вирішили: 

1. Провести в травні 2016 року   турнір з міні-футболу  серед юристів Хмельницької області 

«Юристи за мир». 

2. Створити Організаційний комітет по проведенню турніру з міні-футболу серед юристів 

Хмельницької області «Юристи за мир» (надалі – Оргкомітет у складі: 

Голова комітету - Новіков Микола Володимирович,   



Члени комітету  -  Бондар Віктор Броніславович,  

-  Банашко Ірина Юріївна 

                            -   Басіста Наталія Юріївна 

                            -   Комарницький Андрій Анатолійович  

3. Доручити Оргкомітету опрацювати та затвердити Положення про другий  турнір з міні-футболу 

серед юристів Хмельницької області «Юристи за мир»;  визначити дату, час та місце проведення 

змагань; безпосереднє керівництво організацією та  проведенням змагань.       

     Рішення Оргкомітету приймаються більшістю голосів, оформляються протоколом, копія якого  

не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення надається голові Ради адвокатів Хмельницької 

області. 

4. Турнір з міні-футболу  серед юристів Хмельницької області «Юристи за мир» провести за 

рахунок організатора змагань  - Ради адвокатів Хмельницької області (в т.ч.: придбання 11 

комплектів спортивної форми для футбольної команди адвокатів, оплата праці арбітрів, 

нагородження переможців та учасників змагань, медичне забезпечення, оренда зала, рекламна 

продукція, тощо) в межах суми ліміту, що становить 15000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень. 

/повний текст рішення надається/ 

 

 

11. Розгляд питання про видачу Свідоцтв про підвищення кваліфікації та інші питання 

щодо виконання обов’язку по підвищенню кваліфікації адвокатами Хмельницької 

області  
 

11. Вирішили: 

Видати Свідоцтво про підвищення кваліфікації  за період оцінювання 2013 – 2015 роки наступним 

адвокатам Ковальчук В.М., Купріянов Б.В., Свірневська Н.В., Яворська В.М.   /Повний текст 

рішення додається/ 

 

 

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/                                  Барилюк О.А. 


