
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  №13 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                      13 вересня 2017 року  

 

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

 

                                                    Присутні:   Вагіна Н.А. (голова Ради), Кручініна Н.С. (секретар), 

                                                                         Сітніков А.В., Возняк А.Г., Кулабіна М.Ю., Терлич В.Г. 

                                                                         (з 14 год. 15 хв. до 15 год. 20 хв.), Пілінський С.І.  

                                                                         (з 14 год.15 хв.), Клюка В.Ф.(з 14 год. 40 хв.),   

 

                                                    Відсутні:     Рохов О.В. 

                                                                                                                                            

                                                    За участі:   Прядун В.Б., Місяць А.П., Савінський О.П., Самбір О.Є.  

                                                                    

                                                                           

Порядок денний: 

1. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

1.1 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Каменецької Христини Дмитрівни 

(керівник стажування адвокат Свірневська Наталія Віталіївна) 

1.2 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Салюк Інни Валеріївни (керівник 

стажування адвокат Іванов Антон Броніславович) 

1.3 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Онуфрієва Леоніда Олександровича 

(керівник стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович) 

1.4 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Волколуп Марії Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

2.1 Розгляд поточного звіту стажиста Левківського Богдана Казимировича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.2 Розгляд поточного звіту стажиста Драчука Сергія Леонідовича (керівник стажування 

адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.3      Розгляд поточного звіту стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича (керівник стажування 

адвокат Прядун Володимир Борисович) 

2.4     Розгляд поточного звіту стажиста Крука Андрія Степановича  (керівник стажування 

адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

2.5  Розгляд поточного звіту стажиста Корнієнка Сергія Володимировича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.6  Розгляд поточного звіту стажиста Корчагіна Максима Павловича  (керівник стажування 

адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.7  Розгляд поточного звіту стажиста Наталюка Назара Миколайовича (керівник стажування 

адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

3. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Мініх Ірини Миколаївни  (керівник стажування адвокат 

Оксанюк Анатолій Петрович) 

3.2 Розгляд поточного звіту стажиста Бегеби Наталії Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

3.3 Розгляд поточного звіту стажиста Самань Валентини Григорівни (керівник стажування 

адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

3.4 Розгляд поточного звіту стажиста Думітращук Вікторії Анатоліївни (керівник стажування 

адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

3.5 Розгляд поточного звіту стажиста Бачинського Миколи Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна)  

4. Про формування складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

5. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

5.1 Розгляд заяви Скопича Юрія Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича. 

5.2 Розгляд заяви Пилипчук Юлії Василівни про направлення на стажування до адвоката 

Дем´янова Сергія Миколайовича  

6.  Розгляд заяви адвоката Шпака Артема Павловича про включення до реєстру керівників 



стажування 

7. Розгляд документів помічників адвокатів: 

7.1    Розгляд заяви адвоката Місяця Андрія Петровича про внесення в ЄРАУ відомостей про 

помічника адвоката Ліповську Олену Миколаївну та про видачу посвідчення помічника 

адвоката. 

7.2    Розгляд заяви адвоката Загуровського Олександра Вячеславовича про внесення в ЄРАУ 

відомостей про помічника адвоката Кандирал Ольгу Олександрівну та про видачу 

посвідчення помічника адвоката. 

8.  Розгляд заяви адвоката Козака Івана Олександровича про видачу дубліката свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю 

9. Про скликання у 2017 році Конференції адвокатів Хмельницької області для розгляду 

питання про обрання представника адвокатів Хмельницької області до складу Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

10.  Про нагородження адвокатів Хмельницької області до Дня юриста.  

 

1. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

 

1.1. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Каменецької Христини Дмитрівни (керівник стажування адвокат Свірневська 

Наталія Віталіївна) 

1.1.Вирішили:       
Звіт Каменецької Христини Дмитрівни про проходження стажування  затвердити. 

Видати Каменецькій Христині Дмитрівні, в день складання нею Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Каменецькою Христиною Дмитрівною Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 11 жовтня  2017 року. 

/повний текст рішення додається/ 

  

На засідання Ради прибули Терлич В.Г. та Пілінський С.І. 

 

1.2. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Салюк Інни Валеріївни (керівник стажування Іванов Антон Броніславович) 

1.2.Вирішили:      

Звіт Салюк Інни Валеріївни  про проходження стажування  затвердити. 

Видати Салюк Інні Валеріївні, в день складання нею Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Салюк Інни Валеріївни Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 11 жовтня   2017 року. 

/повний текст рішення додається/ 
 

1.3. Розгляд остаточного звіту про результати проходження стажування стажиста 

Онуфрієва Леоніда Олександровича (керівник стажування адвокат Пілінський 

Сергій Ігорович) 

1.3.Вирішили:       

Затвердити звіт Онуфрієва Леоніда Олександровича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Онуфрієву Леоніду Олександровичу в день складання  Присяги адвоката України 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Онуфрієвим Леонідом Олександровичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 11 жовтня 2017 року. /повний текст 

рішення додається/ 

 

1.4. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Волколуп Марії Миколаївни (керівник стажування Возняк Аля Гюндузівна) 

1.4.Вирішили:       

Звіт Волколуп Марії Миколаївни про проходження стажування  затвердити. 

Видати Волколуп Марії Миколаївні, в день складання нею Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Волколуп Марією Миколаївною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 11 жовтня  2017 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 



До участі в засіданні прибув Клюка В.Ф.  

 

2. Розгляд 2-х поточних звітів про проходження стажування: 

 

2.1. Розгляд  звіту про результати стажування Левківського Богдана Казимировича 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.1.Вирішили:      

Затвердити звіт  Левківського Богдана Казимировича за період стажування з 01.06.2017р. по 

04.08.2017р.    

Рекомендувати Левківському Б.К. підвищити рівень знань з питань укладання та належного 

оформлення адвокатом договорів про надання правової допомоги та з питань розгляду справ про 

встановлення факту проживання однією сім’єю. /повний текст рішення додається/ 

 

2.2. Розгляд поточного звіту стажиста Драчука Сергія Леонідовича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Драчука Сергія Леонідовича про проходження стажування за період 

з 28.06.2017 р. по 28.08.2017 р. 

Рекомендувати стажисту Драчуку С.Л. доопрацювати зазначені вище документи та норми права з 

урахуванням викладених у мотивувальній частині рішення зауважень, а також надати 

доопрацьовані документи відповідно до рішення Ради адвокатів Хмельницької області №10-3.3/17 

від  12 липня 2017 року./повний текст рішення додається/. 

 

2.3. Розгляд поточного звіту стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Прядун Володимир Борисович) 

2.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича про проходження 

стажування за період з 27.06.2017 р. по 26.08.2017 р. 

Рекомендувати стажисту додатково опрацювати норми Закону України «Про судовий збір» з 

урахуванням викладених у мотивувальній частині рішення зауважень. 

/повний текст рішення додається/. 
 

2.4. Розгляд поточного звіту стажиста Крука Андрія Степановича (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

2.4.Вирішили:      

Затвердити поточний звіт Крука Андрія Степановича про проходження стажування стажиста за 

період з 20.02.2017р. по 19.04.2017р. 

Звернути увагу стажиста та керівника стажування на необхідність дотримання в подальшому 

затвердженого індивідуального плану стажування (графа 4 плану). /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.5. Розгляд поточного звіту стажиста Корнієнка Сергія Володимировича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.5.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Корнієнка Сергія Володимировича про проходження 

стажування в період з 29.06.2017 р. по 28.08.2017 р.  

Рекомендувати стажисту Корнієнку С.В. при подальшому проходженні стажування врахувати 

пропозиції щодо змісту документів, викладені у мотивувальній частині рішення. /повний текст 

рішення додається/. 

 

Засідання ради адвокатів регіону залишає Терлич В.Г. через участь у судовому засіданні.  

 

 

2.6. Розгляд поточного звіту стажиста Корчагіна  Максима Павловича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

 

2.6. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Корчагіна Максима Павловича 

за період з 28 червня 2017 рік по 27 серпня 2017 року. /повний текст рішення додається/. 

 

2.7. Розгляд поточного звіту стажиста Наталюка Назара Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 



2.7.Вирішили: 

Встановити стажисту Наталюку Назару Миколайовичу строк для усунення недоліків стажування  

відображених в цьому рішенні  - до 29  вересня 2017 року.  

Другий поточний звіт Наталюка Назара Миколайовича про проходження стажування заслухати 

повторно на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 11 жовтня 2017 року. /повний текст 

рішення додається/ 

 

3. Розгляд 1-х поточних  звітів  стажистів 

 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Мініх Ірини Миколаївни (керівник 

стажування Оксанюк Анатолій Петрович) 

 

3.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Мініх Ірини Миколаївни за період стажування з 22.06.2017р. по 

22.08.2017р. 

Рекомендувати стажисту Мініх І.М. врахувати пораду, зазначену в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/ 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Бегеби Наталії Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

 

3.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Бегеби Наталії Миколаївни за період стажування з 22.06.2017р. по 

22.08.2017р. 

Рекомендувати стажисту Бегебі Н.М. врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/ 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Самань Валентини Григорівни (керівник 

стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

3.3.Вирішили:       

Встановити Самань Валентині Григорівні строк до 01 жовтня 2017 року для усунення недоліків 

поточного звіту та для його повторного заслуховування на засіданні Ради адвокатів Хмельницької 

області 11 жовтня 2017 року. 

Рекомендувати керівнику стажування посилити контроль за подачею звітності в період 

проходження стажування Самань В.Г. 

Зобов’язати керівника стажування Бейлика М.Б. та стажиста Самань В.Г. бути присутніми під час 

повторного заслуховування звіту. /повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Думітращук Вікторії Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

3.4.Вирішили: 

Затвердити 1-й поточний звіт Думітращук Вікторії Анатоліївни про проходження стажування в 

період з 01.07.2017 р. по 31.08.2017 р./повний текст рішення додається/ 

 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Бачинського Миколи Валерійовича 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

3.5.Вирішили: 

Затвердити 1-й поточний звіт Бачинського Миколи Валерійовича про проходження стажування в 

період з 15.06.2017 р. по 15.08.2017 р./повний текст рішення додається/ 

 

4. Про формування складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

4.Вирішили: 

1.У зв’язку з обранням  до складу кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області, виключити 

Черевика Сергія Станіславовича зі складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

2.У зв’язку з обранням  до складу дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, виключити 

Федорова Валерія Борисовича зі складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги з 14 жовтня 2017 року. 

3.Включити до складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області адвокатів Кащенко 



Вадима Валерійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №288 видане 

КДКА Хмельницької області 13.01.2003р.) та Іванова Антона Броніславовича (свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю №25 видане КДКА Хмельницької області 19.10.2002р.), за їх 

згодою. ./повний текст рішення додається/ 

 

5.Розгляд заяв про направлення на стажування 

 

5.1. Розгляд заяви Скопича Юрія Володимировича про направлення на стажування 

до  адвоката Бляхарського  Ярослава Станіславовича. 

5.1. Вирішили: 

Направити Скопича Юрія Володимирдля проходження стажування.            

Керівником стажування Скопича Ю.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Бляхарського Ярослава Станіславовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
№480 видане 30.06.2010 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

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

Старокостянтинівське шосе, буд.26. 

Затвердити індивідуальний план стажування Скопича Ю.В. 

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 Скопича Ю.В надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти зі  Скопичем Ю.В договір на керівництво стажуванням та 

надати його Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Скопичем Ю.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 

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

чотирьох місяців стажування. 

Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Рішення 

РАУ № 6 від 03.02.2017 року «Про забезпечення організаційних заходів проходження 

стажування»,  частина  внеску Скопича Ю.В на проходження стажування в розмірі  960 грн. (10% 

від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування)  підлягає  сплаті  на рахунок на рахунок Національної  асоціації адвокатів України 

(код ЄДРПОУ 38488439, рахунок № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), 

частина внеску в розмірі 1920 грн. (20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день 

подання особою заяви про призначення стажування) підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів 

Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», 

МФО 325365),   не пізніше дати початку стажування Скопича Ю.В. 

/повний текст рішення додається/ 

 

5.2. Розгляд заяви Пилипчук Юлії Василівни про направлення на стажування до 

адвоката Дем΄янова Сергія Миколайовича. 

5.2.Вирішили:  

Направити Пилипчук Юлію Василівну   на стажування для отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Пилипчук Ю.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Дем’янова Сергія Миколайовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №429 

видане 16.02.2009 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

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

підпілля, 71/1, офіс 47. 

Затвердити індивідуальний план стажування Пилипчук Ю.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Дем’янову С.М.  протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Пилипчук Ю.В надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування та укладений  з  Пилипчук Ю.В договір на керівництво стажуванням, 

для його реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Пилипчук Ю.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 

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

чотирьох місяців стажування. 

Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Рішення 

РАУ № 6 від 03.02.2017 року «Про забезпечення організаційних заходів проходження 

стажування»,  частина  внеску Пилипчук Ю.В на проходження стажування в розмірі  960 грн. (10% 

від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування)  підлягає  сплаті  на рахунок на рахунок Національної  асоціації адвокатів України 

(код ЄДРПОУ 38488439, рахунок № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), 

частина внеску в розмірі 1920 грн. (20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день 

подання особою заяви про призначення стажування) підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів 

Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», 

МФО 325365), не пізніше дати початку стажування Пилипчук Ю.В. /повний текст рішення 

додається/. 

 

6. Розгляд заяви Шпака Артема Павловича про включення в Реєстр керівників 

стажування. 

6.Вирішили:  

Адвоката Шпака Артема Павловича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

803, видане Хмельницькою обласною КДКА 22.08.2012 рок,  включити до Реєстру керівників 

стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 3 (три) вакантних місця стажиста. 

/повний текст рішення додається/. 

 

7. Розгляд документів помічників адвокатів 

 

7.1    Розгляд заяви адвоката Місяця Андрія Петровича про внесення в ЄРАУ відомостей 

про помічника адвоката Ліповську Олену Миколаївну та про видачу посвідчення 

помічника адвоката. 

7.1.Вирішили:  

Внести до Єдиного реєстру адвокатів України відомості про помічника адвоката  Місяця  Андрія 

Петровича /свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №294, видане 05.03.2003р. на 

підставі рішення Хмельницької обласної КДКА № 49 від 03.03.2003 р., адреса робочого місця: 

м.Хмельницький, вул. Володимирська, 105 кв.4/  -  Ліповську Олену Миколаївну.  

Видати Ліповській Олені Миколаївні посвідчення помічника адвоката встановленого зразка 

строком на 1 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

7.2    

 

Розгляд заяви адвоката Місяця Андрія Петровича про внесення в ЄРАУ відомостей 

про помічника адвоката Ліповську Олену Миколаївну та про видачу посвідчення 

помічника адвоката. 

7.2.Вирішили:  

Внести до Єдиного реєстру адвокатів України відомості про помічника адвоката  Загуровського 

Олександра Вячеславовича /свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 452, 

видане 18.12.2009р. на підставі рішення Хмельницької обласної КДКА № 71 від 11.12.2009 р., 

адреса робочого місця: м. Хмельницький, вул. Подільська, 93/1 оф.3-10/  -  Кандирал Ольгу 

Олександрівну.    

Видати Кандирал Ользі Олександрівні  посвідчення помічника адвоката встановленого зразка 

строком на 1 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

8. Розгляд заяви адвоката Козака Івана Олександровича про видачу дубліката 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  

 

8.Вирішили:  

Розгляд заяви адвоката Козака Івана Олександровича про видачу дубліката свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю відкласти  до отримання відповіді з КДКА Житомирської області 

на запит РАХО щодо видачі Козаку І.О. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

9. Про скликання у 2017 році Конференції адвокатів Хмельницької області для 

розгляду питання про обрання представника адвокатів Хмельницької області до складу 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

 

9.Вирішили:  



Питання про обрання представника адвокатів Хмельницької області до складу Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури включити до  порядку денного  щорічної 

конференції  адвокатів Хмельницької області яка буде скликана у 2018 році.   

 

10. Про нагородження адвокатів Хмельницької області до Дня юриста та Дня 

адвокатури. 

Вирішили: 

10.1. Звернутись до Хмельницького міського голови Симчишина О.С. з клопотанням про 

нагородження Почесною грамотою Хмельницької міської ради за сумлінну і плідну працю 

спрямовану на захист конституційних прав людини, високий професіоналізм та з нагоди 

професійного свята –  Дня юриста наступних адвокатів Хмельниччини: Мілашевського Максима 

Геннадійовича, Циганюк Юлію Володимирівну, Фанду Надію Миколаївну, Лебідь Олександру 

Павлівну, Вітязь Оксану Петрівну, Місяця Віталія Петровича, Лозінського Миколу 

Володимировича, Трипалюка Олег Васильовича. 

10.2. Звернутись до голови Хмельницької обласної ради Загородного М.В. з клопотанням про 

нагородження Почесною грамотою Хмельницької обласної ради за сумлінну і плідну працю 

спрямовану на захист конституційних прав людини, високий професіоналізм та з нагоди 

професійного свята – Дня юриста наступних адвокатів Хмельниччини: Сиско Дмитра 

Миколайовича, Басісту Наталію Юріївну, Васильєву Тетяну Василівну, Юкальчук Зінаїду 

Василівну, Філіппову Таїсію Степанівну. 

10.3 Звернутись до Голови Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчука О.О. з 

клопотанням про нагородження Почесною грамотою Хмельницької обласної державної 

адміністрації за сумлінну і плідну працю спрямовану на захист конституційних прав людини, 

високий професіоналізм та з нагоди професійного свята –  Дня юриста наступних адвокатів 

Хмельниччини:  Цвігун Таїсії Станіславівни, Ніколайчук Зінаїди Іванівни, Довгаля Петра 

Степановича, Призиглей Марії Іванівни, Поілщук Надії Григорівни, Семенова Сергія 

Володимировича 

 

10.4. Нагородити грамотою Ради адвокатів Хмельницької області Якимчук Надію Павлівну за 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди ювілею. 

 

10.5. З нагоди Дня адвокатури нагородити грамотами та/або іншими нагородами адвокатів 

Хмельницької області: Кулабіну М.Ю., Чорного Ю.О., Ватраса В.А., Сташук М.,  Ліщук О.І., 

Ващука Ю., Дембіцького В.О., Мариняка М.В., Лучковського В.В. , Сас М.І., Бокуліча В.П., 

Головатюк Л.А., Черевика С.С.  

Доручити голові Ради Вагіній Н.А. сформулювати тексти  грамот, подяк або звернення до РАУ. 

 

 

 

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

 

Секретар  Ради адвокатів Хмельницької області                   /підпис/                              Кручініна Н.С.  


