
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                       11 травня 2016 року  

 

                                                               Початок: 14:00год.,  закінчено:  16:30год. 

 

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

                                                                           Кручініна Н.С., Клюка В.Ф., Терлич В.Г., 

                                                                           Пілінський С.І, Барилюк О.А. 

                                                                            

                                                       Відсутні:    Возняк А.Г., Рохов О.В. 

                                                                            

  

Порядок денний:  

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

адвокатською діяльністю Бейлику Артуру Беніаміновичу 

2 Розгляд поточних звітів про результати стажування: 

2.1 Розгляд поточного звіту про проходження  стажування стажиста Рачка Романа 

Володимировича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович)  

2.2 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Гуцула Сергія Івановича 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович)  

2.3 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Темпер Альони Вадимівни 

(керівник стажування Кушнір Володимир Анатолійович.) 

2.4 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Харченка Сергія 

Миколайовича (керівник стажування Свірневська Наталія Віталіївна) 

3 Розгляд остаточних звітів про результати стажування: 

3.1 Розгляд остаточного звіту про результати стажування стажиста Волинець Олександра 

Юрійовича (керівник стажування адвокат Стандратюк Василь Іванович) 

3.2 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Конончука Петра Васильовича 

(керівник стажування адвокат Іванов Антон Броніславович) 

4 Розгляд звернення СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області стосовно адвоката 

Яворської В.М. 

5 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1 Розгляд заяви Адамчук Людмили Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Місяця Андрія Петровича 

5.2 Розгляд заяви Хорошенюк Оксани Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Косюка Романа Миколайовича 

5.3 Розгляд заяви Сторощук Оксани Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Бляхарського Ярослава Станіславовича 

5.4 Розгляд заяви Калінкіна Андрія Сергійовича про направлення на стажування до адвоката 

Гвоздія Валентина Анатолійовича 

5.5 Розгляд заяви Сабіни Максима Геннадійовича про направлення на стажування до адвоката 

Гвоздія Валентина Анатолійовича 

5.6 Розгляд заяви Огородник Наталії Генріхівни про направлення на стажування до адвоката 

Савінського Олега Петровича 

6 Розгляд питання про проведення дослідження та видавництва книги «Історія адвокатури 

Хмельниччини» 

 

 

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

адвокатською діяльністю Бейлику Артуру Беніаміновичу 
Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги Бейлика А.Б.,  

Бейлик А.Б. -  зачитує текст Присяги адвоката України, підписує Присягу. 

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Бейлику Артуру Беніаміновичу Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю № 35, посвідчення адвоката, копію Присяги. 

 

2. Розгляд поточних звітів про результати стажування 



2.1.  Розгляд поточного звіту про проходження  стажування стажиста Рачка Романа 

Володимировича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

 

2.1.Вирішили:  

Затвердити поточний звіт за 4 місяці стажування стажиста Рачка Р.В./повний текст 

рішення додається/ 

 

 

2.2. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Гуцула Сергія 

Івановича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

 

2.2.Вирішили:  

Затвердити поточний звіт за 4 місяці стажування стажиста Гуцула Сергія Івановича. 

Рекомендувати стажисту Гуцулу Сергію Івановичу приділити більшу увагу нормам 

діючого цивільного процесуального законодавства та виправити допущені у складених 

документах неточності./повний текст рішення додається/ 

 

2.3. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Темпер Альони 

Вадимівни (керівник стажування Кушнір Володимир Анатолійович.) 

 

2.3.Вирішили:  

Затвердити поточний звіт за 4 місяці стажування стажиста Темпер А. В./повний текст 

рішення додається/ 

 

2.4. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Харченка Сергія 

Миколайовича (керівник стажування Свірневська Наталія Віталіївна) 

 

2.4.Вирішили:  

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Харченка Сергія 

Миколайовича. 

Рекомендувати стажисту Харченку С.М. виправити допущені у складених документах 

неточності та вести облік робочого часу стажиста шляхом зазначення кількості годин, 

витрачених на опрацювання теми в індивідуальному плані та щоденнику 

стажування./повний текст рішення додається/ 

 

 

3. Розгляд остаточних звітів про результати стажування: 

3.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Волинець Олександра 

Юрійовича (керівник стажування адвокат Стандратюк Василь Іванович) 

 

3.1 Вирішили:  

Продовжити проходження стажування стажистом Волинець Олександром Юрійовичем на два 

місяця зі сплатою внеску у розмірі 1131,00грн. за кожен місяць додаткового стажування. /повний 

текст рішення додається/ 

Рішення оголошено Волинець О.Ю. 

 

3.2. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Конончука Петра Васильовича 

(керівник стажування адвокат Іванов Антон Броніславович) 

 

3.2 Вирішили:  

Продовжити проходження стажування стажистом Конончуком Петром Васильовичем на один 

місяця зі сплатою внеску у розмірі 1131,00грн. за один місяць додаткового стажування. 

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

рішення додається/ 

Рішення оголошено стажисту та керівнику стажування. 

 

4. Розгляд звернення СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області стосовно 

адвоката Яворської В.М.  

 



4.Вирішили:  

1. Звернути увагу адвоката Яворської Владислави Михайлівни на неприпустимість здійснення 

захисту, представництва, надання іншої правової допомоги  клієнтам з суперечливими 

інтересами у кримінальному провадженні. 

2. Рекомендувати адвокату Яворській Владиславі Михайлівні вжити заходи відповідно до 

вимог ч.5 ст. 9, ст. 20  Правил адвокатської етики затверджених Установчим З’їздом 

адвокатів України 17.12.2012р., спрямовані на припинення   порушення нею принципу 

неприпустимості конфлікту інтересів, яке має місце у зв’язку з укладенням договорів та  

наданням правової допомоги особам з суперечливими інтересами в рамках кримінального 

провадження № 12016240000000005. 

3. Спрямувати звернення т.в.о. заступника начальника ГУНП в Хмельницькій області – 

начальника слідчого управління Кащука М.В. (вих. № 2683/121/24/02-2016 від 14.04.2016р.) 

щодо порушення вимог адвокатської етики та кримінального процесуального 

законодавства України адвокатом Яворською Владиславою Михайлівною до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області для здійснення 

дисциплінарного провадження стосовно адвоката Яворської Владислави Михайлівни.   
/Рішення додається/ 

 

      

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

      5.1 Розгляд заяви Адамчук Людмили Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Місяця Андрія Петровича 

5.1.Вирішили:  

          Направити Адамчук Людмилу Володимирівну   для проходження стажування строком на 6 

(шість) місяців до адвоката Місяця Андрія Петровича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 294, видане 05.03.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. 

Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 105, кв. 4). 

           Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування Місяцем 

А.П. направлення на стажування. 

         Адвокату Місяцю А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Адамчук Л.В., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Адамчук Людмили Володимирівни.           

Встановити наступні строки подання стажистом Адамчук Л.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 

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

місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Адамчук Л.В. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в розмірі 

6786 грн.   /повний текст рішення додається/   

 

        5.2. Розгляд заяви Хорошенюк Оксани Вікторівни про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича 

5.2.Вирішили:  

     Направити Хорошенюк Оксану Вікторівну  для проходження стажування.            

      Керівником стажування Хорошенюк  О.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Косюка Романа Миколайовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 297, 

видане 03.03.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Героїв Майдану 

(Театральна) буд. 54 офіс А) . 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Косюку Р.М. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Хорошенюк О.В., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Хорошенюк Оксані Вікторівні. 



         Встановити наступні строки подання стажистом Хорошенюк О.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 липня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Хорошенюк О.В. на забезпечення заходів з проходження стажування 

на суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в 

розмірі 6786 грн.  /повний текст рішення додається/ 

 

          5.3 Розгляд заяви Сторощук Оксани Вікторівни про направлення на стажування до 

адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича 

5.3.Вирішили:  

         Направити Сторощук Оксану Вікторівну  для проходження стажування.            

         Керівником стажування Сторощук О.В. строком на 6 (шість) місяців призначити 

адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича  (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 480, видане 30.06.2010 року Хмельницькою  обласною КДКА, 

згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 

29000, м. Хмельницький,  вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26). 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Бляхарському Я.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання 

направлення на стажування Сторощук О.В., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  

письмове повідомлення про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Сторощук Оксани Вікторівни . 

         Встановити наступні строки подання стажистом Сторощук О.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 липня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  

трьох робочих днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Сторощук О.В. на забезпечення заходів з проходження 

стажування на суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і 

визначити її в розмірі 6786 грн/повний текст рішення додається/   

 

           5.4 Розгляд заяви Калінкіна Андрія Сергійовича про направлення на стажування до 

адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича  

5.4.Вирішили:  

        Направити Калінкіна Андрія Сергійовича   для проходження стажування.            

         Керівником стажування Калінкіна А.С. 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 за адресою: 29000,            м. Київ, вул. Інститутська, буд. 

19 Б, офіс 26). 

          Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Гвоздію В.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Калінкіна А.С. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

          Затвердити індивідуальний план стажування Калінкіну Андрію Сергійовичу.           

Встановити наступні строки подання стажистом Калінкіну А.С. 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 

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

місяців стажування. 



          Зменшити суму внеску Калінкіну А.С. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в розмірі 

6786 грн. /повний текст рішення додається/   

 

5.5.  Розгляд заяви Сабіни Максима Геннадійовича про направлення на стажування до 

адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича 

 

5.5.Вирішили:  

          Направити Сабіну Максима Геннадійовича   для проходження стажування.            

          Керівником стажування Сабіни М.Г. 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 за адресою: 29000,            м. Київ, вул. Інститутська, буд. 

19 Б, офіс 26). 

          Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Гвоздію В.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Сабіни М.Г., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

          Затвердити індивідуальний план стажування Сабіни Максима Геннадійовича.           

Встановити наступні строки подання стажистом Сабіною М.Г. 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 

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

місяців стажування. 

          Зменшити суму внеску Сабіні М.Г. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в розмірі 

6786 грн. /повний текст рішення додається/   

 

5.6. Розгляд заяви Огородник Наталії Генріхівни про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича 

 

5.6.Вирішили:  

         Направити Огороднік Наталію Генріхівну  для проходження стажування.            

         Керівником стажування Огороднік Н.Г. 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 за адресою: 29000, м. Хмельницький,  провулок  Незалежності, 

буд. 5, кв.18). 

          Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Савінському О.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Огороднік Н.Г., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

          Затвердити індивідуальний план стажування Огороднік Наталії Генріхівни. 

          Встановити наступні строки подання стажистом Огороднік Н.Г. 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 липня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

          Зменшити суму внеску Огороднік Наталії Генріхівні на забезпечення заходів з проходження 

стажування на суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і 

визначити її в розмірі 6786 грн. /повний текст рішення додається/   

 

6. Розгляд питання про проведення дослідження та видавництва книги «Історія 

адвокатури Хмельниччини» 

 

6.Вирішили: 



1. Провести роботу з дослідження  історії  адвокатури Хмельниччини та здійснити 

видавництво книги  «Історія адвокатури Хмельниччини» (надалі - проект «Історія 

адвокатури Хмельниччини»). 

2. Фінансування дослідження та видавництва книги здійснити за рахунок коштів Ради 

адвокатів Хмельницької області  та з інших, не заборонених законом джерел. 

/повний текст рішення додається/ 

 

 

 

 

 

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

 

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області               /підпис/                                   Барилюк О.А. 


