
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 13 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                   09 листопада 2016 року  

 

                                                       Початок: 14:00год.,  закінчено:  18:00год. 

 

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

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

                                                                       Терлич В.Г., Рохов О.В., Барилюк О.А.(секретар) 

                                                                                                                                                   

                                                   Відсутні:    Кручініна Н.С. (в режимі відео конференції) 

 

                                                   За участі:   Каденко О.О., Місяць А.П., Савінський О.П., 

                                                                       Косюк Р.М., Басіста Н.Ю. 

                                                                            

 

Вирішили: затвердити наступний                                                                                                

Порядок денний: 

1 Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

1.1 Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Демчишина Миколи Васильовича 

(керівник стажування Бабюк Іван Миколайович) 

1.2 Розгляд поточного звіту  стажиста Білого Валентина Вікторовича (керівник стажування 

Савінський Олег Петрович) 

1.3 Розгляд поточного звіту  стажиста  Мудрика Івана Васильовича (керівник стажування 

адвокат Косюк Роман Миколайович) 

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

Дем`янова Олена Вікторівна) 

1.5 Розгляд поточного звіту  стажиста Огороднік  Наталії Генріхівни (керівник стажування 

Савінський Олег Петрович) 

1.6 Розгляд поточного звіту  стажиста Бездітного Вадима Валерійовича (керівник стажування 

адвокат Плавуцький Вадим Вікторович) 

1.7 Розгляд поточного звіту стажиста Голдзіцької Ольги Казимірівни (керівник стажування 

адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2 Розгляд  звітів про результати стажування: 

2.1 Розгляд остаточного звіту про результати стажування  стажиста Оніщука Володимира 

Вікторовича (керівник стажування Прядун В.Б.) 

3 Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 

3.1 Розгляд заяви адвоката Мельника Андрія Івановича 

3.2 Розгляд заяви адвоката Дудко Лілії Петрівни 

4 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1 Розгляд заяви Антонюка Ігоря Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Мельника А.І. 

4.2 Розгляд заяви Четвертака Костянтина Сергійовичав про направлення на стажування до 

адвоката Дудко Л.П. 

4.3 Розгляд заяви Черепова Дмитра Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Дацишиної М.В. 

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

С.О. 

5 Розгляд звернення голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. та голови Ради 

адвокатів м. Києва Рафальської І.В.  

6 Розгляд звернення громадянки Писаренко Н.В. про нагородження адвоката Касянюк Аліни 

Миколаївни 

7 Розгляд питання про видачу Свідоцтв про підвищення кваліфікації адвокатам Хмельницької 

області 

8 Розгляд заяви Дворніна Олега Станіславовича про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

9 Розгляд заяви адвоката-керівника стажування Бляхарського Ярослава Станіславовича про 

збільшення кількості місць стажистів 

 



1. Розгляд поточних звітів про проходження стажування. 

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

Миколи Васильовича (керівник стажування Бабюк Іван Миколайович) 

1.1.Вирішили:       

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

Миколи Васильовича    /повний текст рішення додається/ 

 

1.2. Розгляд 2-го поточного звіту  стажиста Білого Валентина Вікторовича (керівник 

стажування Савінський Олег Петрович) 

1.2.Вирішили:       

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

Валентина Вікторовича.  

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

звернути увагу на більш детальне обґрунтування вивчення в практичному аспекті конкретних 

норм законодавства  відповідно до затвердженою рішенням Ради адвокатів Хмельницькій області  

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

 

1.3. Розгляд 1-го поточного звіту  стажиста Мудрика Івана Васильовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

1.3.Вирішили:       

       Затвердити  поточний звіт про проходження стажування стажиста Мудрика Івана Васильовича 

від 29.10.2016р. /повний текст рішення додається/ 

 

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

адвокат Дем`янова Олена Вікторівна) 

1.4.Вирішили:       

        Затвердити поточний звіт за 4 місяці стажування стажиста Гаврилової Олени Юріївни.         

/повний текст рішення додається/ 

 

1.5. Розгляд поточного звіту  стажиста  Огороднік  Наталії Генріхівни (керівник 

стажування Савінський Олег Петрович) 

1.5.Вирішили:       

        Затвердити  поточний звіт про проходження  стажування стажиста Огороднік Наталії 

Генріхівни /повний текст рішення додається/ 

 

1.6. Розгляд поточного звіту  стажиста Бездітного Вадима Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Плавуцький Вадим Вікторович) 

1.6.Вирішили:       

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

Вадима Валерійовича.  /повний текст рішення додається/ 

 

1.7. Розгляд поточного звіту  стажиста Голдзіцької Ольги Казимірівни (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

1.7.Вирішили:       

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

Ольги Казимирівни. 

       Рекомендувати стажисту Голдзіцькій О.К..та керівнику стажування Ватрасу В.А. звернути 

увагу на виявлені недоліки./повний текст рішення додається/ 

 

2.1. Розгляд остаточного звіту про результати стажування  стажиста Оніщука 

Володимира Вікторовича (керівник стажування Прядун В.Б.) 

2.1. Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Оніщука Володимира Вікторовича. 

        Видати Оніщуку Володимиру Вікторовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. /повний текст рішення додається/ 

 

3. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування   

      3.1 Розгляд заяви адвоката Мельника Андрія Івановича 

Слухали: 

3.1.Вирішили:  

Заяву   Мельника Андрія Івановича   про керівництво стажуванням задовольнити.     



Включити адвоката  Мельника Андрія Івановича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 346, видане КДКА Хмельницької області 04.12.2004 року, робоча адреса: 

Хмельницька область, м. Кам’янець – Подільський, вул. Данила Галицького, 2/22 до Реєстру 

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

керівництво стажуванням.   /повний текст рішення додається/   

 

3.2. Розгляд заяви адвоката Дудко Лілії Петрівни 

3.2.Вирішили:  

Включити адвоката Дудко Лілію Петрівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 154, видане КДКА Хмельницької області 20.05.1996 року, робоча адреса: м. 

Хмельницький, вул. Грушевського, 92 до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів 

Хмельницької області та укласти з нею Договір на керівництво стажуванням.          

/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:  

Направити Антонюка Ігоря Володимировича  для проходження стажування.            

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

Мельника Андрія Івановича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №346, 

видане 04.12.2004 року Радою адвокатів Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець – 

Подільський,  вул. Данила Галицького, 2/22).                     

         Затвердити індивідуальний план стажування Антонюка І.В. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Мельнику А.І. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Антонюка І.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Антонюком 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 05 лютого 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити на  61% розмір внеску Антонюка І.В. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування Антонюка І.В. /повний текст 

рішення додається/ 

 

4.2. Розгляд заяви Четвертака К.С. про направлення на стажування до адвоката Дудко 

Л.П. 

4.2 Вирішили:  

Направити Четвертака Костянтина Сергійовича  для проходження стажування до        керівника 

стажування  Дудко Лілії Петрівни  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

154, видане КДКА Хмельницької області 20.05.1996 року,  згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 92.), 

строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Четвертака К.С.  

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Дудко Л.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Четвертака К.С. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Четвертаком К.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 05 лютого 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити на  61% розмір внеску Четвертака К.С. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування Четвертака К.С. /повний текст 

рішення додається/ 

 

4.3. Розгляд заяви  Черепова Д.В.  про направлення на стажування до адвоката 

Дацишиної М.В.  

4.3.Вирішили:  

         Направити Черепова Дмитра Володимировича  для проходження стажування  до        

керівника стажування  Дацишиної Мирослави Валентинівни (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 330, видане КДКА Хмельницької області 30.01.2004 року,  згідно 

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

область, м. Ізяслав, вул. Грушевського, 1),  строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Черепова Д.В. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Дацишиній М.В. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Черепова Д.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Череповим Д.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 05 лютого 2017 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити на  61% розмір внеску Черепова Д.В. на забезпечення заходів з проходження 

стажування та  визначити його в розмірі 39% від суми яка складає 12 мінімальних заробітних плат, 

що встановлена законом на день  його сплати. Внесок підлягає до сплати на рахунок Ради 

адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування Черепова Д.В. /повний текст 

рішення додається/ 

 

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

4.4.Вирішили:  

         Направити Козачок Ірину Сергіївну   для проходження стажування  до        керівника 

стажування  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: м. 

Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, буд.12, кВ.49),  строком на 6 (шість) місяців. 

         Затвердити індивідуальний план стажування Козачок І.С. 

         Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

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

стажування Козачок І.С. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Встановити наступні строки подання стажистом Козачок І.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 01 

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

чотирьох місяців стажування. 

         Розмір внеску Козачок І.С.на забезпечення заходів з проходження стажування  встановити 

відповідно до п. 2 Рішення Ради адвокатів Хмельницької області «Про встановлення розміру та 

порядку сплати внеску на забезпечення заходів з проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю» в розмірі 12 (дванадцять) 

мінімальних заробітних плат встановленої законом, станом  на дату його сплати. Внесок 

Козачок І.С. на забезпечення заходів з проходження стажування підлягає  сплаті на рахунок Ради 



адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365) до початку стажування. /повний текст рішення додається/ 

 

5. Розгляд  звернення голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. та голови Ради 

адвокатів м. Києва Рафальської І.В.  

5.Вирішили:                                                              
       Уповноважити представника адвокатів Хмельницької області в Раді адвокатів України 

Каденко О.О. ініціювати включення питання удосконалення   абз.2 ч.1 ст.47 та п. 2 ч. 4 ст. 55 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  до порядку денного Комітету 

законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при НААУ, РАУ. 

        Довести дане рішення до відома голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. а також 

інформувати, що голосування представника адвокатів Хмельницькій області у Раді адвокатів 

України при прийнятті Рішення № 179 від 13 вересня 2006 року відображає особисту позицію 

члена Ради адвокатів України Каденко О. О., Рада адвокатів Хмельницькій області будь які 

питання щодо проекту Рішення № 179 попередньо не обговорювала, рішення з даного приводу не 

приймала, інструкції щодо голосування представнику адвокатів  Хмельницькій області у Раді 

адвокатів України члену Ради адвокатів України Каденко О.О. не надавала.  

     

6. Розгляд звернення громадянки Писаренко Надії Василівни про нагородження адвоката 

Касянюк Аліни Миколаївни 

6.Вирішили:  

Відмовити в задоволенні заяви Писаренко Надії Василівни про нагородження адвоката Касянюк 

Аліни Миколаївни. 

 

7. Розгляд питання про видачу Свідоцтва про підвищення кваліфікації адвокатам 

Хмельницької області за період оцінювання 2013-2015 роки 

7.Вирішили: 

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 Друченко Артем Юрійович 6 

2 Лотоцька Оксана Борисівна 10 (в т.ч. 1 бал з ПАЕ) 

3 Лучковський Валентин Вікторович (23)  

4 Мельник Андрій Іванович (23)  

5 Савінський Олег Петрович  1 

6 Ярош Василь Юрійович (22)  

/Повний текст рішення додається/ 

 

8. Розгляд заяви Дворніна Олега Станіславовича про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю  

8.Вирішили: 
       Заяву  Дворніна (Дворніка) Олега Станіславовича   про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю задовольнити.  

       Провести заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 633 виданого 06 

січня 2012 року Хмельницькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на 

ім’я Дворніка Олега Станіславовича на свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю у 

відповідності до змінених особистих даних адвоката./повний текст рішення додається/ 

 

9. Розгляд  заяви адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича про збільшення 

вакантних місць стажистів. 

9. Вирішили: 

        Задовольнити заяву  Бляхарського Ярослава Станіславовича  про збільшення вакантних місць 

стажистів до 3-х осіб, внести відповідні зміни у договір на керівництво стажуванням.  

 

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

 

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


