
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  №14 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                      11 жовтня 2017 року  

 

                                                                                                Початок: 14:00 год.,  закінчено:  17:30 год. 

 

                                                          Присутні:   Сітніков А.В. (заст..голови Ради), Кручініна Н.С.                                       

                                                                               (секретар Ради), Возняк А.Г., Пілінський С.І.,  

                                                                               Терлич В.Г., Клюка В.Ф., Рохов О.В. (до розгляду 

                            п.5.1 порядку денного), 

 

                                                           Відсутні:   Вагіна Н.А., Кулабіна М.Ю. 

                                                                                                       

                                                          За участі:   Прядун В.Б., Самбір О.Є.,  Бейлик М.Б., Іванов А.Б., 

                                                                              Стасишин А.Л., Басіста Н.Ю. 

                                                                    

                                                                         

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Каменецькою Христиною Дмитрівною. 

1.2.  Салюк Інною Валеріївною. 

1.3.  Онуфрієвим Леонідом Олександровичем. 

1.4.  Волколуп Марією Миколаївною. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Добжанського Володимира 

Володимировича (керівник стажування адвокат Стасишин Анатолій Леонтійович). 

2.2 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Горщара Богдана Анатолійовича 

(керівник стажування адвокат Іванов Антон Броніславович). 

2.3 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Канюки Тетяни Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

2.4 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Пилипенка Андрія Олександровича 

(керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

2.5 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Савіцької Марини Борисівни 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

3. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

3.1 Повторний розгляд поточного звіту стажиста Наталюка Назара Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

3.2 Розгляд поточного звіту стажиста Ільчишеної Вікторії Ігорівни (керівник стажування 

адвокат Пілінський Сергій Ігорович) 

3.3      Розгляд поточного звіту стажиста Попель Ольги Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Костур Сергій Вікторович) 

4. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

4.1 Розгляд поточного звіту стажиста Туровця Юрія Миколайовича (керівник стажування 

адвокат Савінський Олег Петрович) 

4.2 Розгляд поточного звіту стажиста Щербатюка Олега Дмитровича (керівник стажування 

адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

4.3 Повторний розгляд поточного звіту стажиста Самань Валентини Григорівни (керівник 

стажування адвокат Бейлик Михайло Беніаминович) 

4.4 Розгляд поточного звіту стажиста Польового Віктора Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

4.5 Розгляд поточного звіту стажиста Зіньковської Наталії Вікторівни  (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна)  

4.6 Розгляд поточного звіту стажиста Янчука Сергія Вікторовича (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна)  

4.7 Розгляд поточного звіту стажиста Якимчук Ольги Михайлівни (керівник стажування 

адвокат Вагін Дмитро Сергійович)  

4.8  Розгляд поточного звіту стажиста Янкевич Людмили Дмитрівни (керівник стажування 

адвокат Вагін Дмитро Сергійович)  

4.9 Розгляд поточного звіту стажиста Думи Олега Васильовича (керівник стажування адвокат 



Вагін Дмитро Сергійович)  

5. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

5.1 Розгляд заяви Масехи Богдана Олеговича про направлення на стажування до адвоката 

Гвоздія Валентина Анатолійовича. 

5.2 Розгляд заяви Валігури Олександра Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича. 

5.3 

 

5.4  

 

5.5 

 

5.6 

 

5.7 

 

Розгляд заяви Андрейко  Олександра Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Пілінського Сергія Ігоровича. 

Розгляд заяви Бабійчук Олени Андріївни про направлення на стажування до адвоката 

Терлича Валерія Габоровича. 

Розгляд заяви Цуцол Оксани Григорівни про направлення на стажування до адвоката 

Терлича Валерія Габоровича. 

Розгляд заяви Яцемирської Наталії Борисівни про направлення на стажування до адвоката 

Пілінського Сергія Ігоровича. 

Розгляд заяви Олійника Юрія Петровича про направлення на стажування до адвоката 

Лучковського Валентина Вікторовича 

6.  Розгляд питання відносно законопроекту про адвокатуру та адвокатську діяльність. 

 

 

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

адвокатською діяльністю 

 

Звучить Гімн України  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Каменецькій Христині 

Дмитрівні 

 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Салюк Інні Валеріївні 

 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Онуфрієву Леоніду 

Олександровичу 

  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Волколуп Марії Миколаївні  

  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

 

2.1. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Добжанського Володимира Володимировича (керівник стажування адвокат 

Стасишин Анатолій Леонтійович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити Звіт про проходження стажування Добжанського Володимира Володимировича. 

Видати Добжанському Володимиру Володимировичу Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Добжанським Володимиром Володимировичем Присяги адвоката України  перед 

Радою  адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 08 листопада 2017 

року./повний текст рішення додається/ 

  

2.2. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування Горщара 

Богдана Анатолійовича (керівник стажування Іванов Антон Броніславович) 

2.2.Вирішили:      

Звіт Горщара Богдана Анатолійовича про проходження стажування  затвердити. 

Видати Горщару Богдану Анатолійовичу, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 



Складання  Горщарем Богданом Анатолійовичем  Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 08 листопада   2017 року. 

/повний текст рішення додається/ 
 

2.3. Розгляд остаточного звіту про результати проходження стажування Канюки 

Тетяни Володимирівни (керівник стажування адвокат Косюк Роман 

Миколайович) 

2.3.Вирішили:       

Заяву Канюки Тетяни Володимирівни задовольнити. Відкласти розгляд звіту стажиста Канюки 

Тетяни Володимирівни про результати стажування на засідання Ради адвокатів Хмельницької 

області 14 год. 00 хв. 8 листопада 2017 року. Визнати обов΄язковою явку керівника стажування 

адвоката Косюка Романа Миколайовича   на засідання Ради адвокатів Хмельницької області 8 

листопада 2017 року о 14 год. 00 хв. для розгляду звіту про результати стажування Канюки Тетяни 

Володимирівни.  

 

2.4. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування Пилипенка 

Андрія  Олександровича (керівник стажування Шамрай Василь Вікторович) 

 

  

Голосували : «за» -7, «проти»- 0, «утримались» - 0. 

2.4.Вирішили:       

Затвердити звіт Пилипенка Андрія Олександровича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Пилипенку Андрію Олександровичу в день складання  Присяги адвоката України 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Пилипенком Андрієм Олександровичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 8 листопада 2017 року./повний текст 

рішення додається/. 
 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування Савіцької Марини Борисівни 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

2.5.Вирішили:       

Звіт Савіцької  Марини Борисівни про проходження стажування  затвердити. 

Видати Савіцькій Марині Борисівні, в день складання нею Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Савіцькою  Мариною  Борисівною  Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 08 листопада   2017 року. 

 

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

 

3.1.  Повторний розгляд звіту про результати стажування Наталюка Назара 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

3.1.Вирішили:      

Затвердити звіт Наталюка Назара Миколайовича за період стажування з 25.06.2017р. по 

24.08.2017р. /повний текст рішення додається/ 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Ільчишеної Вікторії Ігорівни (керівник 

стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт Ільчишеної Вікторії Ігорівни  за період стажування з 19.07.2017р. 

по 18.09.2017р. 

Рекомендувати Ільчишеній В.І. при подальшому проходженні стажування врахувати зауваження, 

викладені у мотивувальній частині цього рішення та виправити допущені недоліки. /повний текст 

рішення додається/. 
 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Попель Ольги Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Костур Сергій Вікторович) 

3.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Попель Ольги Миколаївни про проходження стажування за період з 

18.07.2017 р. по 18.09.2017 р. 

Звернути увагу стажиста на необхідність виконання рекомендацій, викладених  у рішенні Ради 

адвокатів Хмельницької області №11-3.2/17 від 9 серпня 2017 року. 



/повний текст рішення додається/. 
 

4. Розгляд 1-х поточних  звітів  стажистів. 

 

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Туровця Юрія Миколайовича (керівник 

стажування Савінський Олег Петрович) 

 

4.1.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Туровця Юрія Миколайовича про проходження стажування в період 

з 17.07.2017 р. по 17.09.2017 р. 

Рекомендувати стажисту Туровцю Ю.М. при подальшому проходженні стажування врахувати 

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

рішення додається/ 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Щербатюка Олега Дмитровича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Щербатюка Олега Дмитровича за період стажування з 21.07.2017р. по 

21.09.2017р. 

Рекомендувати стажисту Щербатюку Олегу Дмитровичу  врахувати пораду, зазначену в 

мотивувальній частині цього рішення./повний текст рішення додається/ 

 

4.3. Повторний розгляд поточного звіту стажиста Самань Валентини Григорівни 

(керівник стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

4.3.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Самань Валентини Григорівни за період стажування з 03.07.2017р. по 

31.08.2017р. /повний текст рішення додається/. 

 

Засідання ради залишає Клюка В.Ф. через необхідність участі у судовому засіданні. 

 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Польового Віктора Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

4.4.Вирішили: 

Встановити стажисту Польовому Віктору Анатолійовичу строк для усунення недоліків 

стажування  відображених в цьому рішенні  - до 30 жовтня 2017 року.  

Перший поточний звіт Польового Віктора Анатолійовича про проходження стажування заслухати 

повторно на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 08 листопада 2017 року. 

Рекомендувати стажисту Польовому Віктору Анатолійовичу при подальшому проходженні 

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

Рекомендувати керівнику стажування посилити контроль проходження стажування Польовим 

Віктором Анатолійовичем. 

Зобов’язати керівника стажування Косюка Романа Миколайовича та стажиста Польового Віктора 

Анатолійовича бути присутніми під час повторного заслуховування звіту. 

/повний текст рішення додається/ 

 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Зіньковської Наталії Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

4.5.Вирішили: 

Затвердити 1-й поточний звіт Зіньковської Наталії Вікторівни про проходження стажування за 

період з 14.07.2017 р. по 14.09.2017 р./повний текст рішення додається/ 

 

4.6. Розгляд поточного звіту стажиста Янчука Сергія Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

4.6.Вирішили: 

Затвердити  поточний звіт Янчука Сергія Вікторовича  про проходження стажування за період з 

14.07.2017 р. по 14.09.2017 р. 

При подальшому проходженні стажування врахувати рекомендації Ради адвокатів Хмельницької 

області які містяться в описовій частині цього рішення, а також ті, які відмічені уповноваженим 

членом Ради адвокатів безпосередньо в тексті матеріалів звіту.          

/повний текст рішення додається/ 

 



4.7.Розгляд поточного звіту стажиста Якимчук Ольга Михайлівна (керівник 

стажування Вагін Дмитро Сергійович) 

Заслухали:   

4.7.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Якимчук Ольги Михайлівни про проходження стажування за період 

з 14.07.2017 р. по 14.09.2017 р.   

Рекомендувати Якимчук О.М. при подальшому стажуванні врахувати зауваження викладені в 

мотивувальній частині цього рішення./повний текст рішення додається/ 

 

4.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Янкевич Людмили Дмитрівни (керівник 

стажування Вагін Дмитро Сергійович) 

4.8.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Янкевич Людмили Дмитрівни про проходження стажування за 

період з 14.07.2017 р. по 14.09.2017 р.   

Рекомендувати Янкевич Л.Д. при подальшому стажуванні врахувати зауваження викладені в 

мотивувальній частині цього рішення/повний текст рішення додається/ 

 

4.9.Розгляд поточного звіту стажиста Думи Олега Васильовича (керівник стажування 

адвокат Вагін Дмитро Сергійович) 

4.9.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Думи Олега Васильовича про проходження стажування за період з 

14.07.2017 р. по 14.09.2017 р.   

Рекомендувати Думі О.В. при подальшому стажуванні врахувати зауваження викладені в 

мотивувальній частині цього рішення. /повний текст рішення додається/ 

 

5.Розгляд заяв про направлення на стажування 

 

5.1 Розгляд заяви Масехи Богдана Олеговича про направлення на стажування до 

адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича. 

5.1.Вирішили:  

Направити Масеху Богдана Олеговича для проходження стажування.            

Керівником стажування Масехи Б.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

адвокатаГвоздія Валентина Анатолійовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю №270 видане 21.10.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що 

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

Ювілейний, буд.45. 

Затвердити індивідуальний план стажування Масехи Б.О., з урахуванням  змін  у колонку 3 плану 

щодо термінів стажування: замість передбачених планом календарних місяців виконання 

конкретних завдань стажування (вересень-грудень 2017р. січень-лютий 2018р.) встановити 

терміни з позначкою відповідного порядкового місяця проходження стажування (1,2,3,4,5,6 місяць 

стажування). 

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 

Масехи Б.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти зі  стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його 

Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Масехою Б..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; 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 Масехи Б.О. 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 Масехи Б.О. /повний текст рішення 

додається/. 
 

5.2 Розгляд заяви  Валігури Олександра Олександровича про направлення на 

стажування до адвоката Косюка Романа Миколайовича. 

5.2.Вирішили:  

Відмовити Валігурі Олександру Олександровичу у задоволенні заяви про направлення на 

стажування до адвоката Косюка Романа Миколайовича через відсутність вакантних місць для 

стажування.  

         

5.3.  Розгляд заяви Андрейко Олександра Олександровича про направлення на 

стажування до адвоката Пілінського Сергія Ігоровича. 

5.3.Вирішили:  

Направити Андрейка Олександра Олександровича для проходження стажування.            

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

Пілінського Сергія Ігоровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю№ 402 

видане 19.12.2007 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ, 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: обл. Хмельницька, м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Огієнка, буд.28. 

Затвердити індивідуальний план стажування Андрейка О.О. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Пілінському С.І. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Андрейко О.О. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти зі  стажистом договір на керівництво стажуванням та 

надати його Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Андрейко О.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; 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 Андрейка О.О. 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 Андрейко О.О./повний текст рішення додається/. 

 

     5.4.  Розгляд заяви Бабійчук Олени Андріївни про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича. 

 

5.4.Вирішили:  

Направити Бабійчук Олену Андріївну для проходження стажування.            

Керівником стажування Бабійчук О.А. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Терлича 

Валерія Габоровича   /свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 98 видане 

05.11.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

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

буд.71/1, оф.11   

Затвердити індивідуальний план стажування Бабійчук О.А. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Терличу В.Г.. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Бабійчук О.А. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти зі  стажистом договір на керівництво стажуванням  та надати його 

Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Бабійчук О.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; 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 р. «Про забезпечення організаційних заходів проходження стажування»,  

частина  внеску Бабійчук О.А. 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 Бабійчук О.А./повний текст рішення додається/. 

 

5.5.  Розгляд заяви Цуцол Оксани Григорівни про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича. 

 

5.5.Вирішили:  

Направити Цуцол Оксану Григорівну для проходження стажування.            

Керівником стажування Цуцол О.Г. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Терлича 

Валерія Габоровича   /свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 98 видане 

05.11.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

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

буд.71/1, оф.11   

Затвердити індивідуальний план стажування Цуцол О.Г. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Терличу В.Г.. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Цуцол О.Г. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування, укласти зі  стажистом договір на керівництво стажуванням  та надати його Раді  

адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Цуцол О.Г. 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; 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 Цуцол О.Г. 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 Цуцол О.Г./повний текст рішення додається/. 

 

5.6. Розгляд заяви Яцемирської Наталії Борисівни про направлення на стажування до  

адвоката Пілінського Сергія Ігоровича. 

5.6. Вирішили: 

Направити Яцемирську Наталію Борисівну  для проходження стажування.            

Керівником стажування Яцемирській Н.Б. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Пілінського Сергія Ігоровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 402 

видане 19.12.2007 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ, 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: обл. Хмельницька, м. Кам’янець-Подільський,  

вул. Огієнка, буд.28. 

Затвердити індивідуальний план стажування Яцемирської Н.Б. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Пілінському С.І. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Яцемирської Н.Б. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування, укласти зі  стажистом договір на керівництво 

стажуванням  та надати його Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 



Встановити наступні строки подання стажистом Яцемирською Н.Б.. 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; 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 Яцемирської Н.Б. 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 Яцемирської Н.Б.         

/повний текст рішення додається/ 

 

5.7. Розгляд заяви Олійника Юрія Петровича про направлення на стажування до 

адвоката Лучковського Валентина Вікторовича. 

5.7.Вирішили:  

Направити Олійника Юрія Петровича  для проходження стажування.            

Керівником стажування Олійнику Ю.П. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

адвоката Лучковського Валентина Вікторовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 214, видане 19.10. 2002 р. на підставі рішення КДКА Хмельницької області № 49 від 

15.04.1998 року, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за 

адресою: м. Хмельницький,    вул. Кам'янецька 52, кв. 7 . 

Затвердити індивідуальний план стажування Олійника Ю.П. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

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

стажування Олійника Ю.П.. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти зі  стажистом договір на керівництво стажуванням  та 

надати його Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Олійником Ю.П.. 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; 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 Олійника Ю.П. 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 Олійника Ю.П. /повний текст 

рішення додається/ 

    

6. Про розгляд питання відносно законопроекту про адвокатуру та адвокатську 

діяльність. 

6.Вирішили:  

Прийняти резолюцію, якою засудити усунення Національної Асоціації Адвокатів України від 

процесу реформування адвокатури та непрозорий процес законопроектної роботи у цій сфері. 

 

 

Заступник Голови Ради адвокатів Хмельницької області             /підпис/                       Сітніков В.А.  

 

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


