
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 10 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                       14 вересня 2016 року  

 

                                                                                         Початок: 14:00год.,  закінчено:  16:40год. 

 

                                                       Присутні:   Вагіна Н.А. (голова Ради), Барилюк О.А.(секретар),  

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

                                                                       Пілінський С.І.                                                                           

                                                                            

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

 

                                                   За участі:   Басіста Н.Ю., Савінський О.П.  

                                                                            

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю Вінницькому Ігору Олександровичу 

2 Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

2.1 Розгляд поточного звіту про проходження  стажування стажиста Демчишина Миколи 

Васильовича (керівник стажування Бабюк Іван Миколайович) 

2.2 Розгляд поточного звіту  стажиста Білого Валентина Вікторовича (керівник стажування 

Савінський Олег Петрович) 

2.3 Розгляд поточного звіту  стажиста  Мудрика Івана Васильовича (керівник стажування 

адвокат Косюк Роман Миколайович) 

2.4 Розгляд поточного звіту стажиста Гаврилової Олени Юріївни (керівник стажування адвокат 

Дем`янова Олена Вікторівна) 

2.5 Розгляд поточного звіту  стажиста Огороднік  Наталії Генріхівни (керівник стажування 

Савінський Олег Петрович) 

2.6 Розгляд поточного звіту  стажиста Бездітного Вадима Валерійовича (керівник стажування 

адвокат Кулєбякін Вадим Олександрович) 

2.7 Розгляд поточного звіту стажиста Оніщука Володимира Вікторовича (керівник стажування 

Прядун В.Б.) 

3 Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 

3.1 Розгляд заяви адвоката Шамрая Василя Вікторовича 

3.2 Розгляд заяви адвоката Заболотного Антона Миколайовича 

3.3 Розгляд заяви адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича 

3.4 Розгляд заяви адвоката Ващука Юрія Васильовича 

4 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1 Розгляд заяви Гуменюк Ірини Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Гвоздія Валентина Анатолійовича 

4.2 Розгляд заяви Фіщука Василя Миколайовича про направлення на стажування до адвоката 

Савінського Олега Петровича 

4.3 Розгляд заяви Шалапаюка Віталія Леонідовича про направлення на стажування до адвоката 

Косюка Романа Миколайовича 

4.4 Розгляд заяви Шейгис Людмили Василівни про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни. 

4.5 Розгляд заяви Арутюняна Давида Ашотовича про направлення на стажування до адвоката 

Ващука Юрія Васильовича 

5 Розгляд листа Голови комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 

при НААУ про визначення особи відповідальної за отримання інформації про порушення 

прав адвокатів регіону 

6. Розгляд заяви адвоката Ващука Ю.В. про включення до ЄРАУ даних про помічника 

адвоката  Віннічука Олександра Миколайовича 

 

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

адвокатською діяльністю Вінницькому Ігору Олександровичу. 
 

Звучить Державний Гімн України.  



Вінницький І.О. -  зачитує текст Присяги адвоката України, підписує 2 примірника Присяги 

адвоката України. 

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А. – вручає Вінницькому І.В. Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю ХМ № 000048, посвідчення адвоката, копію Присяги та  значок. 

 

2. Розгляд поточних звітів про проходження стажування. 

 

2.1. Розгляд поточного звіту про проходження  стажування стажиста Демчишина Миколи 

Васильовича (керівник стажування Бабюк Іван Миколайович) 

2.1.Вирішили:       

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

Миколи Васильовича. 

       Рекомендувати стажисту Демчишину Миколі Васильовичу, при подальшому проходженні 

стажування, врахувати та виправити недоліки,  зазначені в мотивувальній частині цього рішення. 

/повний текст рішення додається/ 

 

2.2. Розгляд поточного звіту  стажиста Білого Валентина Вікторовича (керівник 

стажування Савінський Олег Петрович) 

2.2.Вирішили:       

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

Валентина Вікторовича. 

        Рекомендувати стажисту Білому В.В. та керівнику стажування адвокату Савінському О.П., 

при подальшому проходженні стажування, врахувати зауваження викладені в мотивувальній 

частині цього рішення, використовувати при підготовці проектів процесуальних документів 

конкретні рішення Конституційного Суду України, Європейського Суду з прав людини які 

стажистом опрацьовані та  відповідно до затвердженого рішенням Ради адвокатів Хмельницькій 

області  від 08.06.2016 р. індивідуального плану стажування. /повний текст рішення додається/ 

 

2.3. Розгляд поточного звіту  стажиста  Мудрика Івана Васильовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

2.3.Вирішили:       

        Встановити Мудрику Івану Владиславовичу строк до 12 жовтня 2016 року для усунення 

недоліків поточного звіту та для його повторного заслуховування на засіданні ради адвокатів 

Хмельницької області 12 жовтня 2016 року. /повний текст рішення додається/ 

 

2.4. Розгляд поточного звіту стажиста Гаврилової Олени Юріївни (керівник стажування 

адвокат Дем`янова Олена Вікторівна) 

2.4.Вирішили:       

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

Олени Юріївни. /повний текст рішення додається/ 

 

2.5. Розгляд поточного звіту  стажиста Огороднік  Наталії Генріхівни (керівник 

стажування Савінський Олег Петрович) 

2.5.Вирішили:       

      Затвердити поточний  звіт  про проходження стажування стажиста Огороднік Наталії 

Генріхівни. 

      Рекомендувати стажисту Огороднік Н.Г. та керівнику стажування Савінському О.П.: звернути 

увагу на виявлені недоліки та в подальшому надавати проекти процесуальних  документів з 

вказаною датою їх складання; дотримуватися рішення Ради адвокатів Хмельницької області № 6-

5.6/16 від 11.05.2016р. щодо строків подання звітів за відповідні періоди проходження стажування.  
/повний текст рішення додається/ 

 

2.6. Розгляд поточного звіту  стажиста Бездітного Вадима Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Кулєбякін Вадим Олександрович) 

2.6.Вирішили:       

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

Вадима Валерійовича. 

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

додатково відпрацювати окремі питання практичного застосування вимог Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил адвокатської етики при укладенні договорів про 

надання правової допомоги та  підготовці адвокатських запитів./повний текст рішення 

додається/ 



 

2.7. Розгляд поточного звіту стажиста Оніщука Володимира Вікторовича (керівник 

стажування Прядун В.Б.) 

2.7.Вирішили:       

        Затвердити поточний звіт про проходження 4-х місяців стажування стажиста Оніщука 

Володимира Вікторовича. 

         Рекомендувати стажисту Оніщуку В.В. та керівнику стажування адвокату Прядуну В.Б., при 

подальшому проходженні стажування, врахувати та виправити недоліки зазначені в мотивувальній 

частині цього рішення.  /повний текст рішення додається/ 

 

3. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування   

 

3.1. Розгляд заяви адвоката Шамрая Василя Вікторовича 

3.1.Вирішили:  

Заяву Шамрая Василя Вікторовича  про керівництво стажуванням залишити без розгляду  до  

внесення адвокатом Шамраєм В.В. до ЄРАУ відомостей про адресу робочого місця адвоката,  

зазначеного у заяві про включення до реєстру керівників стажування, як такого, що є адресою 

робочого місця адвоката./повний текст рішення додається/   

 

3.2. Розгляд заяви адвоката Заболотного Антона Миколайовича 

3.2.Вирішили:  

Заяву Заболотного Антона Миколайовича  про керівництво стажуванням залишити без розгляду  

до  внесення у ЄРАУ відомостей про адресу свого робочого місця,  зазначеного у заяві про 

включення до реєстру керівників стажування, як такого, що є адресою робочого місця 

адвоката./повний текст рішення додається/   

 

3.3. Розгляд заяви адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича 

3.3.Вирішили:  

Заяву   Вагіна Дмитра Сергійовича  про керівництво стажуванням задовольнити.   

Включити адвоката  Вагіна Дмитра Сергійовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 327, видане КДКА Хмельницької області 10.12.2003 року, робоча адреса: 29013, м. 

Хмельницький, вул.. Подільська, 81 до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів 

Хмельницької області та укласти з ним Договір на керівництво стажуванням. ./повний текст 

рішення додається/   

 

3.4. Розгляд заяви адвоката Ващука Юрія Васильовича 

3.4.Вирішили:  

Заяву   Ващука Юрія Васильовича  про керівництво стажуванням задовольнити.              

Включити адвоката  Ващука Юрія Васильовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 434, видане КДКА Хмельницької області 08.05.2009 року, робоча адреса: 29000, м. 

Хмельницький, вул.. Володимирська, буд.63,оф.6  до Реєстру керівників стажування Ради 

адвокатів Хмельницької області та укласти з ним Договір на керівництво стажуванням. ./повний 

текст рішення додається/   

 

4. Розгляд заяв про направлення на стажування 

 

4.1.  Розгляд заяви Гуменюк Ірини Вікторівни про направлення на стажування до 

адвоката Гвоздія В.А.  

4.1.Вирішили:  

        Направити Гуменюк Ірину Вікторівну для проходження стажування.            

         Керівником стажування Гуменюк І.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Гвоздія Валентина Анатолійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №270, 

видане 21.10.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

адвокат знаходиться здійснює індивідуальну діяльність за адресою: 01021, м. Київ, вул. 

Інститутська, 19Б, офіс 26). 

         Затвердити індивідуальний план стажування Гуменюк І.В.  

         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 Гуменюк І.В., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   



         Встановити наступні строки подання стажистом Гуменюк І.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 5  

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

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Гуменюк І.В. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

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

6786 грн., який підлягає до сплати на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код 

ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше 

дати початку стажування Гуменюк І.В. /повний текст рішення додається/ 

 

4.2. Розгляд заяви Фіщука Василя Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського О.П. 

4.2 Вирішили:  

         Направити Фіщука Василя Миколайовича для проходження стажування.            

         Керівником стажування Фіщуку В.М. 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,  пров.  Незалежності, 

буд. 5, кв.18). 

         Затвердити індивідуальний план стажування Фіщука В.М. 

         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 Фіщука в.М. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Фіщуком В.М. 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 05 

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

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Фіщуку В.М. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

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

6786 грн., який підлягає до сплати на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код 

ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше 

дати початку стажування Фіщуком В.М./повний текст рішення додається/ 

 

4.3. Розгляд заяви  Шалапаюка Віталія Леонідовича  про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича  

4.3.1.Вирішили:  

         Звернутися  до НААУ, РАУ за роз’ясненням стосовно правомірності/неправомірності 

здійснення стажування адвокатами які не дотримуються вимог закону України  «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» щодо підвищення кваліфікації  та/або щодо своєчасного подання 

відомостей про внесення  змін до ЄРАУ.  

         Доручити  члену Ради Кручініній Н.С. підготувати проект вищеозначеного звернення про 

надання роз’яснення.  

Головуюча – винесла на голосування проект рішення  про  відкладення розгляду заяви шалапаюка 

В.Л. про направлення на стажування до адвоката Косюка Р.М. до отримання від НААУ, РАУ  

роз’яснень стосовно правомірності/неправомірності здійснення стажування адвокатами які не 

дотримуються вимог закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо 

підвищення кваліфікації .  

Голосували : «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0 

4.3.2.Вирішили:  

          Заяву Шалапаюка Віталія Леонідовича про направлення на стажування до адвоката Косюка 

Романа Миколайовича залишити без розгляду до отримання роз’яснень НААУ, РАУ про 

можливість направлення на стажування осіб, що виявили бажання пройти стажування, до 

адвокатів - керівників стажування, які не виконали свій професійний обов’язок по підвищенню 

кваліфікації. 



         Повідомити Шалапаюка В.Л. про можливість звернення із заявою про направлення на 

стажування до інших адвокатів, які включені до реєстру керівників стажування Хмельницької 

області. /повний текст рішення додається/ 

 

4.4. Розгляд заяви Шейгис Людмили Впсилівни про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни. 

4.4.Вирішили:  

         Направити Шейгис Людмилу Василівну для проходження стажування.            

         Керівником стажування Шейгис Л.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Барилюк Оксану Антонівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №403, 

видане 19.12.2007 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул.Подільська, 81). 

         Затвердити індивідуальний план стажування Шейгис Л.В.  

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Барилюк О.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

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

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Шейгис 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 5  

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

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Шейгис 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., який підлягає до сплати на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код 

ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше 

дати початку стажування Шейгис Л.В.  /повний текст рішення додається/   

 

4.5. Розгляд заяви Арутюняна Давида Ашотовича про направлення на стажування до 

адвоката Ващука Юрія Васильовича. 

4.5.Вирішили:  

       Направити Арутюняна Давида Ашотовича для проходження стажування.            

        Керівником стажування Арутюняна Д.А. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Ващука Юрія Васильовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №434, 

видане 08.05.2009 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

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

буд.63, офіс 6) . 

         Затвердити індивідуальний план стажування Арутюняна Д.А.  

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Ващуку Ю.В. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Арутюняна Д.А., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Арутюняном Д.А. 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 5  грудня 2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Арутюняна Д.А. на забезпечення заходів з проходження стажування 

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

розмірі 6786 грн., який підлягає до сплати на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код 

ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше 

дати початку стажування Арутюняна Д.А. /повний текст рішення додається/   
 

5. Розгляд  листа Голови комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності при НААУ про визначення особи відповідальної за отримання інформації 

про порушення прав адвокатів регіону. 

5. Вирішили: 



      Відповідальною особою Хмельницького регіону, якій буде передаватись інформація, що 

надходить на  номер «гарячої лінії» або «тривожної кнопки» призначити секретаря Ради адвокатів 

Хмельницької області, Голову комітету захисту прав та гарантій здійснення адвокатської 

діяльності  при Раді адвокатів Хмельницької області Барилюк Оксану Антонівну.       
      Зобов’язати  Голову комітету захисту прав адвокатів та гарантій здійснення адвокатської 

діяльності  при Раді адвокатів Хмельницької області Барилюк О.А., при надходженні такої 

інформації, негайно повідомляти Голову Ради адвокатів Хмельницької області та забезпечити 

негайне реагування  на дані факти з боку Комітету захисту прав адвокатів та гарантій здійснення 

адвокатської діяльності  при Раді адвокатів Хмельницької області. /повний текст рішення 

додається/   
 

6. Розгляд заяви адвоката Ващука Ю.В. про включення до ЄРАУ даних про помічника 

адвоката  Віннічука Олександра Миколайовича 

6.Вирішили:  

        Заяву адвоката  Ващука Юрія Васильовича  про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Вінічука Олександра Миколайовича та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

         Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Вінічука 

Олександра Миколайовича, який закріплений за адвокатом Ващуком Юрієм Васильовичем, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 434, видане КДКА Хмельницької 

області 08.05.2009 року, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд.63,оф.6 

         Видати Вінічуку Олександру Миколайовичу  посвідчення помічника адвоката встановленого 

зразка, строком на 1 рік.      /Повний текст рішення додається/ 

 

 

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

 

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


