
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                       13 липня 2016 року  

 

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

 

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

                                                                           Кручініна Н.С., Терлич В.Г., Пілінський С.І., 

                                                                           Возняк А.Г., Рохов О.В. 

                                                                            

                                                       Відсутні:    Барилюк О.А., Клюка В.Ф., 

 

                                                       За участі:   Місяць А.П., Прядун В.Б.,  Романюк В.М.,  

                                                                           Комарницький В.А., Кохан Б.П., Басіста Н.Ю.,   

                                                                           Новіков М.В. 

                                                                            

Вирішили:  для ведення протоколу обрати секретарем  засідання Ради адвокатів Хмельницької 

області Кручініну Наталію Станіславівну. 

 

Вирішили: затвердити наступний                                                                                                

Порядок денний: 

1 Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю: 

1.1 Мельнику Сергію Володимировичу 

1.2 Янковичу Віталію Олександровичу 

1.3 Чорній Тамарі Олексіївні 

1.4 Темпер Альоні Вадимівні 

2 Розгляд остаточних звітів про результати стажування: 

2.1 Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Конончука Петра Васильовича 

(керівник стажування адвокат Іванов Антон Броніславович)  

2.2 Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Гнідко Сергія Івановича (керівник 

стажування адвокат Калабаня Віталій Петрович) 

2.3 Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста  Рачка Романа Володимировича 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

2.4 Розгляд звіту про проходження  стажування Гуцула Сергія Івановича (керівник стажування 

адвокат Місяць Андрій Петрович) 

2.5 Розгляд звіту про проходження  стажування Харченка Сергія Миколайовича (керівник 

стажування Свірневська Наталія Віталіївна) 

2.6 Розгляд остаточного звіту про результати стажування стажиста Волинець Олександра 

Юрійовича (керівник стажування адвокат Стандратюк Василь Іванович) 

2.7 Розгляд остаточного звіту про результати стажування стажиста Горячева Олексія 

Анатолійовича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

3 Розгляд та обговорення питання реагування та висловлення офіційної позиції Ради адвокатів 

Хмельницької області на порушення прав адвокатів в Україні. 

4 Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

4.1 Розгляд поточного звіту стажиста Оніщука Володимира Вікторовича   (керівник стажування 

Прядун Володимир Борисович) 

5 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1 Розгляд заяви Чукань Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до адвоката 

Прядуна Володимира Борисовича 

5.2 Розгляд заяви Чорного Назарія Ярославовича про направлення на стажування до адвоката 

Банашко Ірини Юріївни 

5.3 Розгляд заяви Маховича Володимира Антоновича  про направлення на стажування до 

адвоката Костура Сергія Вікторовича 

5.4 Розгляд заяви Сковороди Оксани Миколаївни про направлення на стажування до адвоката 

Німого Сергія Олександровича 

5.5 Розгляд заяви Веселовської Людмили Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни 

5.6 Розгляд заяви  Стефанчука Миколи Олексійовича про направлення на стажування до 



адвоката Ватраса Володимира Антоновича 

5.7 Розгляд заяви Стефанчука Руслана Олексійовича  про направлення на стажування до 

адвоката Місяця Андрія Петровича 

6 Розгляд заяви адвоката Костюка Володимира Володимировича про включення до реєстру 

керівників стажування 

7 Розгляд заяви адвоката Савінського Олега Петровича про збільшення вакантних місць 

стажистів 

8 Розгляд  облікових карток  про підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області за 

період оцінювання 2013-2015 роки 

 

1. Прийняття Присяги адвоката України та видача Свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

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

адвокатською діяльністю Мельнику Сергію Володимировичу 
 

Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги Мельника Сергія Володимировича.  

Мельник С.В. -  зачитує текст Присяги адвоката України, підписує 2 примірника Присяги адвоката 

України. 

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Мельнику С.В. Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю ХМ № 000037, посвідчення адвоката, копію Присяги та  значок. 

 

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

адвокатською діяльністю Янковичу Віталію Олександровичу 

 

Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги Янковича В.О.  

Янкович В.О. -  зачитує текст Присяги адвоката України, підписує 2 примірника Присяги. 

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Янковичу Віталію Олександровичу Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю  ХМ № 000038, посвідчення адвоката, копію Присяги та 

значок. 

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

адвокатською діяльністю Чорній Тамарі Олексіївні 

 

Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги Чорну Т.О.  

Чорна Т.О. -  зачитує текст Присяги адвоката України, підписує 2 примірника Присяги. 

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Чорній Тамарі Олексіївні Свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю  ХМ № 000039, посвідчення адвоката, копію Присяги та значок. 

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

адвокатською діяльністю Темпер Альоні Вадимівні 

 

Голова Ради Вагіна Н.А - запрошує до складання присяги Темпер А.В.  

Темпер А. В. -  зачитує текст Присяги адвоката України, підписує 2 примірника Присяги. 

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Темпер Альоні Вадимівні Свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю  ХМ № 000036, посвідчення адвоката, копію Присяги та значок. 

 
2. Розгляд остаточних звітів про результати стажування. 

 

2.1. Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Конончука Петра Васильовича 

(керівник стажування адвокат Іванов Антон Броніславович) 

2.1.Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Конончука П.В.. 

         Видати Конончуку Петру Васильовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю ХМ № 000040. 

         Складання  Конончуком Петром Васильовичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити  на 10 серпня  2016 року о 14 год.00хв. /повний текст 

рішення додається/ 

 



2.2. Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Гнідко Сергія Івановича             

(керівник  стажування адвокат Калабаня Віталій Петрович) 

2.2.Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажистом Гнідко Сергієм Івановичем. 

         Видати Гнідко Сергію Івановичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 

серії ХМ № 000041. 

         Складання  Гнідко Сергієм Івановичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити 10 серпня 2016 року о 14 год.00хв. /повний текст рішення 

додається/ 

 

2.3. Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста  Рачка Романа 

Володимировича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

2.2.Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Рачка Романа Володимировича. 

        Видати Рачку Роману Володимировичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю серія ХМ № 000042. 

        Складання  Рачком Романом Володимировичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити  на 10 серпня 2016 року о 14 год.00хв. /повний текст 

рішення додається/ 

 

2.4. Розгляд звіту про проходження  стажування Гуцула Сергія Івановича (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

2.4.Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Гуцул Сергія Івановича. 

        Видати Гуцулу Сергію Івановичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 

серія ХМ № 000043. 

        Складання  Гуцулом Сергієм Івановичем  Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити  на 10 серпня 2016 року о 14 год.00хв. /повний текст рішення 

додається/ 

 

2.5. Розгляд звіту про проходження  стажування Харченка Сергія Миколайовича 

(керівник стажування Свірневська Наталія Віталіївна) 

2.5.Вирішили:       

         Затвердити Звіт  про проходження стажування стажистом Харченко Сергієм Миколайовичем. 

        Видати Харченко Сергію Миколайовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю серія ХМ № 000044. 

        Складання  Харченко Сергієм Миколайовичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити  на 10 серпня 2016 року о 14 год.00хв. /повний текст 

рішення додається/ 

 

 

2.6. Розгляд остаточного звіту про результати стажування стажиста Волинець 

Олександра Юрійовича (керівник стажування адвокат Стандратюк Василь 

Іванович) 

2.6.Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажистом  Волинець Олександром 

Юрійовичем. 

        Видати Волинцю Олександру Юрійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю серія ХМ № 000045. 

        Складання  Волинець Олександром Юрійовичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити  на 10 серпня 2016 року о 14 год.00хв. /повний текст 

рішення додається/ 

 

 

2.7. Розгляд остаточного звіту про результати стажування стажиста Горячева Олексія 

Анатолійовича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

 

2.7.Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Горячева Олексія Анатолійовича. 

        Видати Горячеву Олексію Анатолійовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю серія ХМ № 000046. 



         Складання  Горячевим Олексієм Анатолійовичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити  на 10 серпня  2016 року о 14 год.00хв. /повний текст 

рішення додається/ 

 

3. Розгляд та обговорення питання реагування та висловлення офіційної позиції Ради 

адвокатів Хмельницької області на порушення прав адвокатів в Україні. 

 

3.Вирішили:  

Доручити Місяцю А.П., Прядуну В.Б. та Комарницькому А.А. до 14.07.2016р. відредагувати  з 

урахуванням висловлених пропозицій  проект відкритого листа/ звернення  Ради адвокатів щодо 

позиції адвокатури Хмельниччини стосовно проведення обшуків в адвокатських офісах та 

розмістити його на сайті Ради адвокатів Хмельницької області  для інформування громадськості та  

обговорення у професійному середовищі. 

 

4. Розгляд поточних звітів про результати стажування 

 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Оніщука Володимира Вікторовича   (керівник 

стажування Прядун Володимир Борисович) 

 

4.1.Вирішили:  

        Затвердити поточний звіт про проходження 2-х місяців стажування стажиста Оніщука 

Володимира Володимировича. 

       Рекомендувати стажисту Оніщуку В.В., при подальшому проходженні стажування, 

врахувати та виправити недоліки  зазначені в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/ 

     
5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1.  Розгляд заяви Чукань Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Прядуна Володимира Борисовича  

5.1.Вирішили:  

        Направити Чукань Тетяну Володимирівну  для проходження стажування.            

         Керівником стажування Чукань Т.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Прядуна Володимира Борисовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

290, видане Рівненською обласною КДКА 03 вересня 1999 року, робоча адреса, згідно даних 

ЄРАУ: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська,буд. 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 Чукань Т.В., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Чукань Т.В. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Чукань Т.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 

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

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Чукань Т.В. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

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

6786 грн.  

         Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  

         Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб. /повний текст рішення додається/ 

 

5.2. Розгляд заяви Чорного Назарія Ярославовича про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни. 

5.2 Вирішили:  

         Направити Чорного Назарія Ярославовича  для проходження стажування.            

         Керівником стажування Чорному Н.Я. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Банашко Ірину Юріївну    (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 448 видане 

18.12.2009 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Проскурівська, 21/31, к. 4). 



         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Банашко І.Ю. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Чорного Н.Я., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Чорному Н.Я. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Чорним Н.Я. 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 

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

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Чорному Н.Я. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

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

6786 грн.  

         Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  

         Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб.  /повний текст рішення додається/ 

 

5.3. Розгляд заяви  Маховича Володимира Антоновича  про направлення на стажування 

до адвоката Костура Сергія Вікторовича  

5.3.Вирішили:  

        Направити Маховича Володимира Антоновича для проходження стажування.            

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

Костура Сергія Вікторовича   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю№ 391, 

видане 14.09.2007 року  Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Пилипчука, 43, кв. 

7). 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом–керівником стажування направлення 

на стажування. 

         Адвокату Костуру С.В., протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Маховича В.А., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Маховича В.А. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Маховичем В.А. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажуванняз 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 30вересня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Маховичу В.А.на забезпечення заходів з проходження стажування на 

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

6786 грн.  

        Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  

        Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб./повний текст рішення додається/ 

 

5.4. Розгляд заяви Сковороди Оксани Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Німого Сергія Олександровича. 

5.4.Вирішили:  

                  Направити Сковороду Оксану Миколаївну  для проходження стажування.            

         Керівником стажування Сковороди О.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Німого Сергія Олександровича    (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

276/Н, видане 18.06.2007 року Кіровоградською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться 

в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, 

 Старокостянтинівське шосе, буд. 12, кв. 49). 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником 

стажуваннянаправлення на стажування. 

         Адвокату Німому С.О. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Сковороди О.М. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Сковороди О.М. 



         Встановити наступні строки подання стажистом Сковородою О.М. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажуванняз 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 30вересня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Сковороді О.М.на забезпечення заходів з проходження стажування на 

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

6786 грн.  

         Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  

          /повний текст рішення додається/   

 

5.5. Розгляд заяви Веселовської Людмили Олександрівни про направлення на 

стажування до адвоката Банашко Ірини Юріївни. 

5.5.Вирішили:  

Направити Веселовську Людмилу Олександрівну для проходження стажування.            

         Керівником стажування Веселовської Л.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Банашко Ірину Юріївну    (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю№ 448 видане 

18.12.2009 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Проскурівська, 21/31, к. 4). 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником 

стажуваннянаправлення на стажування. 

         Адвокату Банашко І.Ю.протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Веселовської Л.О., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Веселовської  Л.О. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Веселовською Л.О. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажуванняз 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 вересня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Веселовській Л.О. на забезпечення заходів з проходження стажування 

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

розмірі 6786 грн.  

         Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  

         Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб. /повний текст рішення додається/   
 

 

5.6. Розгляд заяви Стефанчука Миколи Олексійовича  про направлення на стажування 

до адвоката Ватраса Володимира Антоновича 

5.6.Вирішили:  

        Направити Стефанчука Миколу Олексійовича для проходження стажування.            

         Керівником стажування Стефанчука М.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Ватраса Володимира Антоновича   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю№ 

357, видане 27.04.2005 року  Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 

97/1, кв. 4). 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником 

стажуваннянаправлення на стажування. 

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

стажування Стефанчука М.О., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Стефанчука М.О. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Стефанчуком М.О. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажуванняз 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 30вересня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 



         Зменшити суму внеску Стефанчуку М.О. на забезпечення заходів з проходження стажування 

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

розмірі 6786 грн.  

         Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  

         Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб.  /повний текст рішення додається/   

 

5.7. Розгляд заяви Стефанчука Руслана Олексійовича про направлення на стажування до 

адвоката Місяця Андрія Петровича 

5.7.Вирішили:  

        Направити Стефанчука Руслана Олексійовича для проходження стажування.            

         Керівником стажування Стефанчука Р.О. строком на 6 (шість) місяців призначити 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 

стажуваннянаправлення на стажування. 

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

стажування Стефанчука Р.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування Стефанчука Р.О. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Стефанчуком Р.О. 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 вересня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити Стефанчуку Р.О. суму внеску на забезпечення заходів з проходження стажування 

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

розмірі 6786,00 грн.  

         Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  

         Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб./повний текст рішення додається/   

 

6. Розгляд заяви адвоката Костюка Володимира Володимировича про включення до 

реєстру керівників стажування   

6.Вирішили:  

      Заяву   Костюка Володимира Володимировича  про керівництво стажуванням задовольнити.     

      Включити адвоката  Костюка Володимира Володимировича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 335, видане КДКА Хмельницької 19.04.2004 року, робоча адреса: 

30400, Хмельницька область,м. Шепетівка, вул. К. Маркса, буд.31а, кв. 8 до Реєстру керівників 

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

стажуванням.          

          Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб. 

          Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. /повний текст рішення додається/   

 

 

7. Розгляд  заяви адвоката Савінського Олега Петровича про збільшення вакантних 

місць стажистів. 

7. Вирішили: 

        Задовольнити заяву  Савінського О.П. про збільшення вакантних місць стажистів до 3-х осіб, 

внести відповідні зміни у договір на керівництво стажуванням.  

 

8. Розгляд облікових карток  про підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької 

області за період оцінювання 2013-2015 роки 

8. Вирішили: 

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

наступним адвокатам:  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові адвоката Кількість балів 

перенесених до 

наступного періоду 



оцінювання 

1 Заболотний Антон Миколайович 10 

2 Злотенко Сергій Олександрович                

3 Костюк Володимир Володимирович  

4 Кузнєцова Дар’я Олександрівна  

5 Мазур Андрій Петрович                    2 

6 Назаренко Євген Вікторович                      

7 Остапчук Олександр Олександрович         

8 Павлова Анна Сергіївна  

9 Шевчук Ольга Сергіївна                              

 

2. Відмовити у видачі Свідоцтва про підвищення кваліфікації  за період оцінювання 2013 – 

2015 роки  наступним адвокатам, які протягом звітного трирічного періоду, згідно поданих ними 

карток обліку залікових балів, не  мають встановленої кількості залікових балів за результатами їх 

участі у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів (30 балів, з яких не менше 10 балів за кожен 

рік трирічного періоду оцінювання): 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові адвоката Кількість балів зарахованих* до  

трирічного періоду оцінювання за 

результатами перевірки даних картки 

обліку 

2013 2014 2015 ** Разом  

1 Афадєєв Віталій Вікоторович                  2 (-2)  16 18 (-2) 

2 Бевза Юрій Петрович                                +2  10 (-2) 12 (-2) 

3 Білецький Володимир Іванович                +2  10 12 

4 Головатий Петро Олексійович                 2  14 16 

5 Головатюк Любов Антонівна                   2 10 7 19 

6 Голоп’ят Олександр Вікторович               +2  6 8 

7 Горлюк Юлія Вікторівна                            +2   2 

8 Гуменюк Оксана Сергіївна                           16 

9 Друченко Артем Юрійович                       +2  10 12 

10 Ковпак Микола Олексійович 2  17 19 

11 Корчевський Юрій Вікторович                 +2 11 4 17 

12 Кухтик Броніслава Йосипівна                   +2   2 

13 Кучерявий Олександр Вікторович            +2  8 10 

14 Логінова Наталія Миколаївна          +8 (-18) (-3) (-21)  8 (-42) 

15 Мішалова Майя Іванівна                            +2  5 7 

16 Назаренко Вікторія Вікторівна                 +2  18,5 20,5 

17 Олійник Андрій В’ячеславович                 +2 5 7 14 

18 Оліферук Жанна Антонівна                        +2  16 18 

19 Підлісний Олег Володимирович    +2 (-11,5) 10 (-5) 4 16 (-16,5) 

20 Підопригора Роман Борисович          +2   2 

21 Плющ Лідія Петрівна                                  2 (-8) (-10) (-10) 2 (-28) 

22 Попович Василь Йосипович +2  17 19 

23 Савінський Олег Петрович                         +2  2,5 4,5 

24 Сахнюк Олександр Володимирович           +2  8 (-2) 10 (-2) 

25 Собецька Ганна Віталіївна                            14 14 

26 Федоров Валерій Борисович                      +2   2 

27 ХлімоненковаМарянаВячеславівна          +2  6 8 

28 Ярош Василь Юрійович                      +2 (-10) 4 (-6) 3 (-10) 9 (-26) 

29 Ясінська Тетяна Іванівна                            +2  16 (-9) 18 (-9) 

 

* - зі знаком «-»  зазначені бали, які не враховані у зв’язку з невідповідністю заходу та/або    

     поданих адвокатом документів вимогам Порядку підвищення кваліфікації адвокатів   

     України, затвердженим рішенням РАУ від 16.02.2013р. №85 зі змінами і доповненнями;       

   - зі знаком «+»  зазначені бали, які зараховані додатково. 

** -  на підставі п. 2 рішення Ради адвокатів України № 67 від 26.02.2016 року  враховано            

    бали, отримані адвокатом у період до 01.06.2016р.  

 



3. Адвокати адреса робочого місяця яких знаходиться в Хмельницькій області, щодо яких 

Радою адвокатів Хмельницької області у період з 31 січня 2016р. по 13 липня 2016 року не 

прийнято рішення про видачу Свідоцтва про підвищення кваліфікації  за період оцінювання 2013 – 

2015 роки (див.  рішення Ради адвокатів Хмельницької області №2-9/16 від 10.02.2016р., №3-10/16 

від 09.03.2016р., №5-11/16 від 13.04.2016р., №7-8/16 від 08.06.2016р.та п.1 цього рішення) є 

такими, що не виконали  своїх професійних обов’язків передбачених п.п.4,5 ч.1 ст 21 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та/або Порядком підвищення кваліфікації 

адвокатів України, затвердженим рішенням РАУ від 16.02.2013р. №85 зі змінами і доповненнями. 

 

           Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  

           Про прийняте  рішення повідомити зацікавлених осіб шляхом розміщення його на 

офіційному сайті  Ради адвокатів Хмельницької області.   /Повний текст рішення додається/ 

 

 

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. 




