
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 12 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                       12 жовтня 2016 року  

 

                                                       Початок: 14:00год.,  закінчено:  17:20год. 

 

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

                                                                       Клюка В.Ф.,Сітніков А.В., Пілінський С.І., 

                                                                       Терлич В.Г., Рохов О.В., Кручініна Н.С. 

                                                                       (в режимі відео конференції)                                                                         

                                                                            

                                                   Відсутні:    Барилюк О.А.(секретар) 

 

                                                   За участі:   Басіста Н.Ю., Місяць А.П., Косюк Р.М., Німий С.О.  

                                                                            

 

Вирішили: обрати  Возняк А.Г. секретарем засідання Ради адвокатів Хмельницької області. 

 

Вирішили: затвердити наступний                                                                                                

Порядок денний: 

1 Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

1.1 Розгляд 2-го звіту про проходження  стажування стажиста Хорошенюк Оксани Вікторівни 

(керівник стажування Косюк Роман Миколайович) 

1.2 Розгляд 2-го звіту про проходження  стажування стажиста Адамчук Людмили 

Володимирівни (керівник стажування Місяць Андрій Петрович) 

1.3 Розгляд поточного звіту стажиста Маховича Володимира Антоновича (керівник стажування 

Костур Сергій Вікторович) 

1.4 Розгляд поточного звіту  стажиста  Мудрика Івана Васильовича (керівник стажування 

адвокат Косюк Роман Миколайович) 

1.5 Розгляд поточного звіту стажиста Веселовської Людмили Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

1.6 Розгляд поточного звіту  стажиста Сковороди Оксани Миколаївни (керівник стажування 

Німий Сергій Олександрович) 

1.7 Розгляд поточного звіту  стажиста Чукань Тетяни Володимирівни (керівник стажування 

адвокат Прядун Володимир Борисович) 

1.8 Розгляд поточного звіту стажиста Стефанчука Руслана Олексійовича (керівник стажування 

Місяць Андрій Петрович) 

1.9 Розгляд поточного звіту стажиста Стефанчука Миколи Олексійовича (керівник стажування 

Ватрас Володимир Антонович) 

1.10 Розгляд поточного звіту стажиста Чорного Назарія Ярославович (керівник стажування 

Банашко Ірина Юріївна 

1.11 Розгляд поточного звіту стажиста Калінкіна Андрія Сергійовича (керівник стажування 

Гвоздій Валентин Анатолійович) 

1.12 Розгляд поточного звіту стажиста Сабіна Максима Геннадійовича (керівник стажування 

Гвоздій Валентин Анатолійович) 

2 Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 

2.1 Розгляд заяви адвоката Шамрая Василя Вікторовича 

2.2 Розгляд заяви адвоката Заболотного Антона Миколайовича 

2.3 Розгляд заяви адвоката Мельника Андрія Івановича 

2.4 Розгляд заяви адвоката Плавуцкого Вадима Вікторовича 

3. Розгляд заяви Бездітного Вадима Валерійовича про відкріплення від керівника стажування 

Кулєбякіна В.О. 

4 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1 Розгляд заяви Антонюка Ігоря Володимировича про направлення на стажування до адвоката 

Мельника Андрія Івановича 

4.2 Розгляд заяви Пелюшка Леоніда Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Ватраса Володимира Антоновича 

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

Возняк А.Г. 



4.4 Розгляд заяви Черняка Романа Івановича про направлення на стажування до адвоката Возняк 

Алі Гюндузівни 

4.5 Розгляд заяви Козачок Ірини Сергіївни  про направлення на стажування до адвоката Німого 

Сергія Олександровича  

4.6 Розгляд заяви Слободян Олени Миколаївни  про направлення на стажування до адвоката 

Бляхарського Ярослава Станіславовича  

5 Розгляд організаційних питань по проведенню зборів та Конференції адвокатів 

Хмельницької області 

6 Розгляд питання участі адвокатів Хмельницької області у семінарі НААУ у м. Львів 

7 Про заходи з увіковічення пам’яті провідних адвокатів Хмельниччини . 

8 Про представництво адвокатів Хмельницької області в Комітеті захисту прав адвокатів 

НААУ. 

 

 

1. Розгляд поточних звітів про проходження стажування. 

 

1.1. Розгляд 2-го поточного звіту про проходження  стажування стажиста Хорошенюк 

Оксани Вікторівни (керівник стажування Косюк Роман Миколайович) 

1.1.Вирішили:       

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

Оксани Вікторівни.       /повний текст рішення додається/ 

 

1.2. Розгляд 2-го поточного звіту  стажиста Адамчук Людмили Володимирівни (керівник 

стажування Місяць Андрій Петровиич) 

1.2.Вирішили:       

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

Людмили Володимирівни. /повний текст рішення додається/ 

 

1.3. Розгляд 1-го поточного звіту  стажиста Маховича Володимира Антоновича (керівник 

стажування Костур Сергій Вікторович) 

1.3.Вирішили:       

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

Володимира Антоновича. 

       Рекомендувати стажисту Маховичу В.А. та керівнику стажування адвокату Костуру С.В. 

звернути увагу та в подальшому оформлювати індивідуальний план стажування щодо витрачених 

годин відповідно до щоденника стажування. /повний текст рішення додається/ 

 

1.4. Розгляд поточного звіту  стажиста  Мудрика Івана Васильовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

1.4.Вирішили:       

        Затвердити повторно поданий  поточний звіт про проходження 2-х місяців стажування 

стажиста Мудрика Івана Владиславовича від 15.08.2016р.. /повний текст рішення додається/ 

 

1.5. Розгляд поточного звіту стажиста Веселовської Людмили Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна ) 

1.5.Вирішили:       

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

Людмили Олександрівни. 

        Рекомендувати стажисту Веселовській Л.О. 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. /повний текст рішення додається/ 

 

1.6. Розгляд поточного звіту  стажиста Сковороди Оксани Миколаївни (керівник 

стажування Німий Сергій Олександрович) 

1.6.Вирішили:       

      Затвердити поточний  звіт за 2 місяці стажування стажиста Сковороди Оксани Миколаївни.  
/повний текст рішення додається/ 

 

1.7. Розгляд поточного звіту  стажиста Чукань Тетяни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Прядун Володимир Борисович) 



1.7.Вирішили:       

        Затвердити поточний звіт про проходження 2-х місяців стажування стажиста Чукань Тетяни 

Володимирівни. 

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

подальшому проходженні стажування, додатково опрацювати окремі питання практичного 

застосування стажистом вимог Кримінального процесуального кодексу України, Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил адвокатської етики з урахуванням 

викладеного у мотивувальній частині цього рішення. ./повний текст рішення додається/ 

 

1.8. Розгляд поточного звіту стажиста Стефанчука Руслана Олексійовича (керівник 

стажування Місяць А.П.) 

1.8.Вирішили:       

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

Руслана Олексійовича. /повний текст рішення додається/ 

 

1.9. Розгляд поточного звіту стажиста Стефанчука Миколи Олексійовича (керівник 

стажування Ватрас В.А.) 

1.9.Вирішили:       

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

Миколи Олексійовича. 

         Рекомендувати стажисту Стефанчуку Миколі Олексійовичу, при подальшому проходженні 

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

/повний текст рішення додається/ 

 

1.10. Розгляд поточного звіту  стажиста  Чорного Назарія Ярославовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

1.10.Вирішили:       

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

Назарія Ярославовича.  

        Рекомендувати стажисту Чорному Н.Я. виправити допущені у складених документах 

недоліки. /повний текст рішення додається/ 

 

1.11.Розгляд поточного звіту стажиста Калінкіна Андрія Сергійовича (керівник 

стажування Гвоздій В.А.) 

1.11.Вирішили:       

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

Андрія Сергійовича. 

         Рекомендувати стажисту Калінкіну А.С., при подальшому проходженні стажування, 

врахувати та виправити недоліки  зазначені в мотивувальній частині цього рішення. 

/повний текст рішення додається/ 

 

1.12.Розгляд поточного звіту стажиста Сабіни Максима Геннадійовича (керівник 

стажування Гвоздій В.А.) 

1.12.Вирішили:       

        Затвердити поточний звіт за 4 місяці стажування стажиста Сабіни М.Г. /повний текст 

рішення додається/ 

 

2. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування   

 

2.1. Розгляд заяви адвоката Шамрая Василя Вікторовича 

2.1.Вирішили:  

      Заяву   Шамрая Василя Вікторовича  про керівництво стажуванням задовольнити.       

      Включити адвоката  Шамрая Василя Вікторовича свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 359, видане КДКА Хмельницької області 29.07.2005 року, робоча адреса: 29000, м. 

Хмельницький, вул.. Прибузька, буд.6 до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів 

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

рішення додається/   

 

2.2. Розгляд заяви адвоката Заболотного Антона Миколайовича 

2.2.Вирішили:  

Заяву   Заболотного Антон Миколайовича  про керівництво стажуванням задовольнити.                



Включити адвоката  Заболотного Антона Миколайовича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 439, видане КДКА Хмельницької області 18.11.2009 року, робоча 

адреса: Хмельницький район, с. Давидківці,вул.. Московська, 16/1  до Реєстру керівників 

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

стажуванням.  /повний текст рішення додається/   

 

2.3. Розгляд заяви адвоката Мельника Андрія Івановича 

2.3.Вирішили:  

        Відкласти розгляд  заяви Мельника А.І. про включення до реєстру керівників  у зв’язку з 

відсутністю в Раді адвокатів Хмельницької області відомостей про виконання адвокатом вимог 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішення органів адвокатського 

самоврядування про  підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації).  

        Звернутися до адвоката Мельника А.І. з листом про надання копій відповідних сертифікатів, 

або інших документів, які підтверджують підвищення  кваліфікації протягом 2013-2015 років до 

наступного засідання Ради адвокатів Хмельницької області  09 листопада 2016 року.  

 

2.4. Розгляд заяви адвоката Плавуцького Вадима Вікторовича 

2.4.Вирішили:  

Заяву   Плавуцького Вадима Вікторовича   про керівництво стажуванням задовольнити.       

Включити адвоката  Плавуцького Вадима Вікторовича   (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 412, видане 07.07.2008 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно 

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

Хмельницький, вул. Проскурівська, 24, оф.306) до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів 

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

рішення додається/   

 

3. Розгляд заяви Бездітного Вадима Валерійовича про відкріплення від стажування 

Кулєбякіна В.О. та призначення іншого керівника стажування 

3.Вирішили:  

Відкріпити адвоката Кулєбякіна В.О. з 26 вересня 2016 року від керівництва стажуванням 

Бездітного В.В. 

Для подальшого проходження стажування Бездітного В.В. призначити керівником його 

стажування з 12 жовтня 2016 року адвоката Плавуцького В.В. (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 412, видане 07.07.2008 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно 

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

Хмельницький, вул. Проскурівська, 24, оф.306) /повний текст рішення додається/   

 

4. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

 

4.1.  Розгляд заяви Антонюка І.В. про направлення на стажування до адвоката Мельника 

А. І. 

4.1.Вирішили:  

Залишити без розгляду заяву Антонюка А.І. про направлення на стажування до адвоката Мельника 

А.І., оскільки на день розгляду  заяви адвокат Мельник А.І. не включений до реєстру керівників 

стажування. 

Повідомити Антонюка І.В. про можливість звернутись з заявою про направлення на стажування 

до іншого адвоката, який перебуває в реєстрі керівників Хмельницької області  та має вакантні 

місця стажистів. Реєстр  доступний за посиланням:  http://kmrada-unba.org./повний текст рішення 

додається/ 

 

4.2. Розгляд заяви Пелюшка Л.І. про направлення на стажування до адвоката Ватраса 

В.А. 

4.2 Вирішили:  

Направити Пелюшко Леоніда Олександровича для проходження стажування.            

Керівником стажування Пелюшко Л.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) . 

Затвердити індивідуальний план стажування Пелюшко Л.О. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

http://kmrada-unba.org/


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

стажування Пелюшко Л.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Пелюшко Л.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 05 

січня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох 

місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Пелюшко 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., 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 Пелюшко Л.О. /повний текст рішення додається/ 

 

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

адвоката Возняк А.Г.  

4.3.Вирішили:  

Направити Шалапаюка Віталія Леонідовича  для проходження стажування.            

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

Алю Гюндузовну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 000010, видане 

11.03.2015 року Радою адвокатів Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький вул. Подільська, буд. 54/1, 

офіс 4). 

         Затвердити індивідуальний план стажування Шалапаюка В.Л. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Возняк А.Г. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Шалапаюка В.Л. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Шалапаюком В.Л. 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 січня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Шалапаюку В.Л. 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 Шалапаюка В.Л. ./повний текст рішення додається/ 

 

4.4. Розгляд заяви Черняка Р.І. про направлення на стажування до адвоката Возняк А.Г. 

4.4.Вирішили:  

 Направити Черняка Романа Івановича  для проходження стажування.            

         Керівником стажування Черняка Р.І. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Возняк Алю Гюндузовну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 000010, 

видане 11.03.2015 року Радою адвокатів Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в 

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

буд. 54/1, офіс 4). 

         Затвердити індивідуальний план стажування Черняка Р.І. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Возняк А.Г. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Черняка Р.І. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Черняком Р.І. 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 



січня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох 

місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Черняк Р.І. 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 Черняка Р.І. /повний текст рішення додається/   

 

4.5. Розгляд заяви Козачок І.С. про направлення на стажування до адвоката Німого С.О. 

4.5.Вирішили:  

Відкласти  розгляд  заяви Козачок І.С.  про направлення на стажування до адвоката Німого С.О. у 

зв’язку з необхідністю з`ясування порядку та організації  проходження  стажування, згідно 

поданого на затвердження індивідуального плану, під час перебування  на посаді державного 

службовця.  

Звернутися до Козачок І.С.  про надання довідки з місця роботи  про період надання  їй  у 2016-

2017 р. відпустки згідно графіку відпусток. Запросити Козачок І.С.  на засідання Ради адвокатів 

Хмельницької області 09 листопада 2016 року о 14.00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. 

Зарічанська, 5/3, оф. 801.  

 

4.6.  Розгляд заяви Слободян О.М. про направлення на стажування до адвоката 

Бляхарського Я.С. 

4.6.Вирішили:  

   Направити Слободян Олену Миколаївну  для проходження стажування.            

   Керівником стажування Слободян О.М. 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, 26, оф. 205). 

   Затвердити індивідуальний план стажування Слободян О.М. 

   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 Слободян О.М.  надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

    Встановити наступні строки подання стажистом Слободян О.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 

січня 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох 

місяців стажування. 

    Зменшити суму внеску Слободян 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., 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 Слободян О.М. /повний текст рішення додається/ 

 

5. Розгляд  організаційних питань проведення зборів та Конференції адвокатів  

Хмельницької області 

5.Вирішили:                                                              
1. Скликати Конференцію адвокатів Хмельницької області.  Проведення Конференції адвокатів 

Хмельницької області (в подальшому – Конференція) призначити на  17 грудня 2016 року о 10:00 

годині  за адресою: м. Хмельницький, вул.  Героїв Майдану, 8 (1-й лекційний зал Хмельницького 

університету управління та права). 

 

2. Збори адвокатів  у регіонах  Хмельницької області (районах області, містах обласного 

підпорядкування, місті Хмельницькому) для обрання делегатів Конференції провести  25 

листопада 2016 року о 16:00    за такими адресами:  

 для адвокатів м. Кам’янець-Подільський - м. Кам’янець-Подільський, вул. Пушкіна,44 каб.314; 

 для адвокатів м. Нетішин - м. Нетішин, вул. Незалежності, 12А, оф.203; 

 для адвокатів м. Славута - м. Славута, вул. Церковна, 48/2;  

 для адвокатів м. Старокостянтинів - м. Старокостянтинів, вул. Миру, 7, блок 9; 



 для адвокатів м. Хмельницького -  м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, 1-й лекційний зал 

ХУУП;   

 для адвокатів м. Шепетівка - м. Шепетівка, проспект Миру, 46/57; 

 для адвокатів Білогірського району - смт. Білогір`я, вул. Шевченка, 42 (приміщення суду); 

 для адвокатів Волочиського району - м. Волочиськ, вул. Незалежності, 68; 

 для адвокатів Городоцького району - м. Городок, вул. Грушевського, 51; 

 для адвокатів Деражнянського району - м. Деражня, вул. Миру,49; 

 для адвокатів Дунаєвецького району- м. Дунаївці, вул. Шевченка,120, кв.19; 

 для адвокатів Ізяславського району - м. Ізяслав, вул. Грушевського,1; 

 для адвокатів Красилівського району - м. Красилів, вул. Хотовицького,4; 

 для адвокатів Летичівського району - м. Летичів, вул. Панасюка,3, оф. 4; 

 для адвокатів Новоушицького району - смт. Нова Ушиця, вул. Українська, 25; 

 для адвокатів Полонського району - м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5б; 

 для адвокатів Старосинявського району - смт. Стара Синява, вул. Грушевського,56; 

 для адвокатів Хмельницького району -  м. Хмельницький, пров. Пушкіна,1 

 для адвокатів Чемеровецького району -  смт. Чемерівці, Гусятинське шосе,4; 

 для адвокатів Ярмолинецького району - смт. Ярмолинці, вул. Чапаєва,71 (приміщення суду) 

 

3.  Відповідальними за реєстрацію та інші  заходи з організаційно-технічного забезпечення 

проведення  25 листопада 2016р. зборів адвокатів в  регіонах Хмельницької області визначити 

наступних осіб – представників Ради адвокатів Хмельницької області (за їх згодою): 

 м. Кам`янець-Подільський  -   Пілінський Сергій Ігорович  (097) 228 07 43; 

 м. Нетішин - Процик Володимир Васильович (067) 954 50 68; 

 м. Славута - Призиглей Марія Іванівна (067) 944 56 28; 

 м. Старокостянтинів - Козак Іван Олександрович (097) 492 92 99; 

 м. Хмельницький -  Вагіна Наталія Андріївна (050) 376-12-71, Барилюк Оксана Атонівна    

                                       (097)462 39 09, Кручініна Наталія Станіславівна  (067)931 96 30; 

 м. Шепетівка  -  Сташук Марина Олександрівна  (067) 756 10 38; 

 Білогірський р-н  -  Ніколайчук Зінаїда Іванівна (097) 327 88 48; 

 Волочиський р-н  -  Ліщук Ольга Іванівна (096)314 36 15; 

 Городоцький р-н  -  Столяр Микола Васильович (067)382 1064;   

 Деражнянський р-н  -  Довгаль Петро Степанович (067) 601 65 68; 

 Дунаївецький р-н  - Філіпов Юрій Миколайович: (067) 899 16 61; 

 Ізяславський  р-н  - Іванов Антон Броніславович: (096) 947 51 68; 

 Красилівський р-н - Поворозник Петро Юрійович (067) 301 52 50; 

 Летичівський р-н - Мариняк Михайло Вікторович (067) 377 08 39; 

 Новоушицький р-н - Бондарчук Степан Степанович (068) 547 19 66; 

 Полонський р-н - Казарець Анатолій Григорович (098) 463 67 83; 

 Старосинявський р-н - Куцоконь Віктор Васильович (067) 28 25 273; 

 Хмельницький р-н - Заболотний Антон Миколайович  (067)169 98 88; 

 Чемеровецький р-н - Полігов Олег Володимирович (097) 193 19 77: 

 Ярмолинецький р-н - Порозов Дмитро  Вікторович (063) 433 55 95 

 

4.   До порядку денного  Конференції адвокатів Хмельницької області включити такі питання: 

1) Розгляд та затвердження звіту Ради адвокатів Хмельницької області за 2016 рік. 

2) Розгляд та затвердження звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області за 2016 рік.  

3) Розгляд та затвердження звіту представника  адвокатів Хмельницької області в Раді 

адвокатів України за 2016 рік. 

4)  Розгляд та затвердження звіту представника  адвокатів Хмельницької області у Вищій 

кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури України за 2016 рік. 

5) Розгляд та затвердження висновків  ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області за 

результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів Хмельницької 

області за період з 1 листопада 2015 року по 31 грудня  2015 року.  

6) Розгляд та затвердження висновків  ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області за 

результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області за період з  1 листопада 2015 

року по 31 грудня 2015 року . 



7) Внесення змін та доповнень до Кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2016 

рік. 

8) Затвердження кошторису та штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області на 

2017 рік. 

9) Затвердження кошторису та штатного розкладу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області на 2017 рік.  

10) Обрання членів кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  

Хмельницької області. 

11) Обрання голови  Ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області. 

 

5. Відповідальною за складання списків адвокатів, які беруть участь у зборах адвокатів у регіоні 

(які є одночасно реєстраційними листками) та реєстраційного списку делегатів Конференції  

визначити голову Ради адвокатів Хмельницької області Вагіну Н.А. 

       

6. Уповноважити делегатів Конференції - членів Ради адвокатів Хмельницької області: Барилюк 

О.А., Возняк А.Г. та  Кручініну Н.С. (група реєстрації) провести 17.12.2016р. реєстрацію делегатів  

Конференції згідно реєстраційного списку  делегатів при   пред’явлені   адвокатами-делегатами  

свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчень адвокатів чи документів,  що 

підтверджують їх  особу. Реєстрацію делегатів розпочати не пізніше ніж за годину до початку 

Конференції і закінчити за 10 хвилин до її відкриття. 

 

7.  Витрати на організаційно-технічне забезпечення з проведення Конференції, в тому числі: 

витрати  на  оренду приміщень для проведення зборів в регіонах області і Конференції, на 

розміщення оголошень в ЗМІ, виготовлення друкованої продукції, організацію кави-брейк, 

витрати пов’язані з участю делегатів Конференції та інші необхідні витрати,  здійснювати за 

рахунок Ради адвокатів Хмельницької області. Відшкодування витрат на відрядження  адвокатам – 

делегатам Конференції, які  17.12.2016р. прибудуть  до м. Хмельницького на Конференцію 

адвокатів Хмельницької області з інших населених пунктів, здійснювати згідно даних 

реєстраційного списку делегатів Конференції. /повний текст рішення додається/   

      

 

6. Розгляд питання участі адвокатів Хмельницької області у семінарі НААУ у м. Львів. 

6.Вирішили:  

За рахунок фактичних надходжень, що перевищують затверджену суму за статтями доходів 

Кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2016 рік, виділити 20500грн. для оплати 

транспортних послуг по перевезенню 29 жовтня 2016 року адвокатів Хмельницької області в 

кількості 100 осіб за маршрутом Хмельницький-Львів-Хмельницький  та в кількості до 18 осіб за 

маршрутом Кам’янець-Подільський – Львів - Кам’янець-Подільський для участі в семінарі 

Національної асоціації адвокатів України з підвищення кваліфікації  адвокатів.    

Укласти з ФОП Баворовським Миколою Євгеновичем договір про надання послуг з пасажирських 

перевезень./Повний текст рішення додається/ 

 

7. Про заходи з увіковічення пам’яті провідних адвокатів Хмельниччини 

7.Вирішили: 
1. З метою увіковічнення пам'яті провідних адвокатів Хмельниччини, сприяння консолідації 

адвокатської корпорації, піднесенню її іміджу та престижу в суспільстві: 

      1.1. Відкрити на базі Хмельницького університету управління та права Кабінет історії 

адвокатури Поділля імені провідного адвоката, члена Української Центральної Ради Григорія 

Калістратовича Степури. 

1.2. Відкрити у м. Хмельницькому меморіальну дошку першому адвокату міста Проскурова, 

засновнику провідної династії адвокатів - Порай-Кошицю Олександру Тимофійовичу. 

      1.3. Відкрити меморіальні дошки провідним адвокатам, громадсько-політичним діячам 

Хмельниччини кінця ХІХ — початку ХХ ст. — Бабичеву Данилу Яковичу та Трублаєвичу 

Митрофану Антоновичу.  

      1.4. Присвоїти загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у с. Жванець Кам'янець-Подільського 

району Хмельницької області ім'я її випускника, відомого адвоката, члена Центральної ради 

Григорія Степури, встановити меморіальну дошку. 

      1.5. Увіковічнити пам'ять про розстріляних та репресованих адвокатів Хмельниччини шляхом 

встановлення спільної меморіальної дошки. 

      2. Витрати на проведення заходів з увіковічення пам’яті провідних адвокатів провести за  

рахунок коштів Ради адвокатів Хмельницької області  в межах, затверджених Кошторисом Ради 

адвокатів Хмельницької області на 2016р. (ст.ст.9,12 Видатки), Кошторисом Ради адвокатів 



Хмельницької області на 2017рік та з інших, не заборонених законом джерел. /Повний текст 

рішення додається/ 

 

8. Про представництво адвокатів Хмельницької області в Комітеті захисту прав та 

гарантій адвокатської діяльності НААУ. 

8.Вирішили: 
     Обрати представником від Ради адвокатів Хмельницької області в Комітет захисту прав та 

гарантій адвокатської діяльності НААУ адвоката Комарницького Андрія Анатолійовича 

(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 851, видане КДКА Хмельницької 

області на підставі рішення  від 12.10.2012року, робоча адреса: м. Хмельницький,  вул. на, 26, 

оф.1, тел. 067 3814202). 

     Відкликати  зі складу Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності  НААУ 

представників від Ради адвокатів Хмельницької області адвокатів Кулєбякіна Вадима 

Олександровича (у зв’язку з зупиненням адвокатської діяльності), Клюку Володимира Федоровича 

та Рохова Олега Володимировича (за власним бажанням).  

 

 

 

 

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

 

Секретар засідання   Ради адвокатів Хмельницької області       /підпис/                            Возняк А.Г. 

 

 

          


