
Витяг: 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                           10 січня 2018 року  

 

Початок: 14:00 год., 

закінчено: 16:50 год. 

 

Присутні:  Вагіна Н.А.(голова Ради), 

Кручініна Н.С.(секретар Ради) з розгляду питання 4.1.порядку денного , 

Клюка В.Ф. (до розгляду питання 3.4. порядку денного), 

Пілінський С.І., Сітніков А.В.,Терлич В.Г.,  

Кулабіна М.Ю.,Чулкова Н.К. 

 

                                                                                                          Відсутні:  Возняк А.Г. 

За участі: Бейлик М.Б., Басіста Н.Ю. 

 

 

Вирішили: обрати секретарем засідання Ради 10.01.2018 року Чулкову Н.К. 

 

Вирішили: затвердити наступний 

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1. Бачинському Миколі Валерійовичу  

1.2. Попель Ользі Миколаївні 

1.3. Масловському Ігорю Миколайовичу 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Думітращук Вікторії Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Бейлик М.Б.) 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ільчишеної Вікторії Ігорівни (керівник 

стажування адвокат Пілінський С. І.) 

2.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Самань Валентини Григорівни (керівник 

стажування Бейлик М.Б.) 

2.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Мініх Ірини Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк А.П.) 

2.5. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бегеби Наталії Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк А.П.) 

3. Розгляд перших поточних звітів стажистів 

3.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Бабійчук Олени Андріївни (керівник 

стажування адвокат Терлич В.Г.) 

3.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Масеха Богдана Олеговича (керівник 

стажування адвокат Гвоздій В.А.) 

3.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Цуцол Оксани Григорівни (керівник 

стажування Терлич В.Г.) 

3.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Яцемирської Наталії Борисівни 

(керівник стажування адвокат Пілінський С.І.) 

3.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Андрейко О.О. (керівник стажування 

адвокат Пілінський С.І.) 

4. Розгляд других поточних звітів стажистів: 

4.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Бойко Валерія Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Р.М.) 

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Бражука Руслана Петровича про направлення на стажування до адвоката 

Лучковського В.В. 

5.2. Розгляд заяви Фурмана Вадима Васильовича про направлення на стажування до адвоката 

Цюпик О.В. 

5.3. Розгляд заяви Вдовиченко Валентини Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Оксанюка А. П. 

5.4. Розгляд заяви Кордас Жанни Анатоліївни про направлення на стажування до адвоката Ватраса 

В.А. 



5.5. Розгляд заяви Карєпової Галини Анатоліївни про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк О.А. 

5.6. Розгляд заяви Щетінської Ірини Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Возняк А.Г. 

5.7. Розгляд заяви Рааца Костянтина Валерійовича про направлення на стажування до адвоката 

Кушніра В.А. 

5.8. Розгляд заяви Стефанчук Марини Миколаївни про направлення на стажування до адвоката 

Місяця А.П. 

5.9. Розгляд заяви Андрейчик Оксани Любомирівни про направлення на стажування до адвоката 

Кушніра В.А. 

6. Розгляд заяв про включення відомостей про помічника адвоката до ЄРАУ та видачу 

посвідчення помічника адвоката: 

6.1. Розгляд заяви адвоката Лучковського В.В. про включення до ЄРАУ відомостей про помічника 

адвоката Мусаковського Андрія Вікторовича. 

6.2. Розгляд заяви адвоката Лучковського В.В. про включення до ЄРАУ відомостей про помічника 

адвоката Слободян Юлію Валеріївну. 

7. Розгляд заяв про звільнення від сплати щорічного внеску: 

7.1. Розгляд заяви адвоката Царик Тетяни Григорівни. 

7.2. Розгляд заяви адвоката Магери Миколи Михайловича. 

7.3. Розгляд заяви адвоката Плющ Лідії Петрівни. 

7.4. Розгляд заяви адвоката Дембіцького Валерія Олександровича. 

7.5. Розгляд заяви адвоката Перунського Валерія Васильовича. 

7.6. Розгляд заяви адвоката Зарєчнюка В’ячеслава Володимировича. 

7.7. Розгляд заяви адвоката Назаренко Євгена Вікторовича. 

7.8. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Васильовича. 

8. Розгляд і затвердження звітів комітетів, комісій при Раді адвокатів Хмельницької області.  

9. Розгляд питання про інформування НАЗК щодо можливого виникнення конфлікту інтересів 

при видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю діючому судді Козачок 

І.С. 

10. Інше. 

 

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 Бачинському Миколі 

Валерійовичу. 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Попель Ользі Миколаївні. 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Масловському Ігорю 

Миколайовичу. 

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

 

2.1. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Думітращук Вікторії Анатоліївни (керівник стажування адвокат Бейлик Михайло 

Беніамінович). 

2.1.Вирішили:       
Звіт Думітращук Вікторії Анатоліївни про проходження стажування  затвердити. 

Видати Думітращук Вікторії Анатоліївні, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Думітращук Вікторією Анатоліївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 лютого 2018 року. 

/повний текст рішення додається/ 

 

2.2. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Ільчишеної Вікторії Ігорівни (керівник стажування Пілінський Сергій Ігорович). 



2.2.Вирішили:      

Звіт Ільчишеної Вікторії Ігорівни про проходження стажування затвердити. 

Видати Ільчишеній Вікторії Ігорівні, в день складання ним Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Ільчишеною Вікторією Ігорівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 січня 2018 року. 

/повний текст рішення додається/ 
 

2.3. Розгляд остаточного звіту про результати проходження стажування стажиста 

Самань Валентини Григорівни (керівник стажування адвокат Бейлик Михайло 

Беніамінович). 

2.3.Вирішили:       

Звіт Самань Валентини Григорівни про проходження стажування затвердити. 

Видати Самань Валентині Григорівні, в день складання нею Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Самань Валентиною Григорівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 січня 2018 року. 

/повний текст рішення додається/ 

 

2.4. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Міних Ірини Миколаївни (керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій 

Петрович). 

 

2.4.Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Міних Ірини Миколаївни. 

Видати Міних Ірині Миколаївні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання нею Присяги адвоката України. 

Складання Міних Іриною Миколаївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 січня 2018 року /повний текст рішення 

додається/. 
 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Бегеби Наталії Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

2.5.Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Бегеби Наталії Миколаївни. 

Видати Бегебі Наталії Миколаївні, в день складання нею Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Бегебою Наталією Миколаївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 січня 2018 року. /повний текст рішення 

додається/. 
 

3. Розгляд перших поточних звітів про проходження стажування. 

 

3.1. Розгляд першого поточного звіту про проходження стажування стажиста Бабійчук 

Олени Андріївни (керівник стажування адвокат Терлич Валерій Габорович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження Бабійчук Оленою Андріївною стажування за період з 

30.10.2017р. по 29.12.2017 р. Бабійчук О.А., врахувати, при подальшій роботі з документами 

правового характеру, викладені в рішенні зауваження /повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд першого поточного звіту про проходження стажування стажиста Месеха 

Богдана Олеговича (керівник стажування адвокат Гвоздій Валентин 

Анатолійович) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Масехи Богдана Олеговича за період стажування з 17.10.2017р. по 

17.12.2017р. Рекомендувати стажисту врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині рішення 

/повний текст рішення додається/. 
 

3.3. Розгляд першого поточного звіту про проходження стажування стажиста Цуцол 

Оксани Григорівни (керівник стажування адвокат Терлич Валерій Габорович). 

3.3.Вирішили:       



Затвердити поточний звіт Цуцол Оксани Григорівни про проходження стажування за період з 

30.10.2017р. по 29.12.2017 р. Рекомендувати Цуцол О.Г., при подальшій роботі з документами 

правового характеру, врахувати викладені зауваження. /повний текст рішення додається/ 

 

3.4. Розгляд першого поточного звіту про проходження стажування стажиста 

Яцемирської Наталії Борисівни (керівник стажування адвокат Пілінський Сергій 

Ігорович). 

3.4.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Яцемирської Наталії Борисівни про проходження стажування в 

період з 02.11.2017 р. по 02.01.2018 р. Рекомендувати стажисту Яцемирській Н.Б. при подальшому 

проходженні стажування врахувати пропозиції щодо змісту документів, викладені у рішенні. 

/повний текст рішення додається/ 
 

3.5. Розгляд першого поточного звіту про проходження стажування стажиста Андрейко 

Олександра Олександровича (керівник стажування адвокат Пілінський Сергій 

Ігорович). 

3.5.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Андрейко Олександра Олександровича про проходження стажування 

за період з 20.10.2017 р. по 20.12.2017 р.          

 

4. Розгляд других поточних звітів стажистів. 

 

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Бойка Валерія Валерійовича (керівник 

стажування Косюк Роман Миколайович) 

4.1.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт Бойко Валерія Валерійовича про проходження стажування за 

період з 16.10.2017 року по 14.12.2017 року. 

 Рекомендувати стажисту Бойко Валерію Валерійовичу при подальшому проходженні 

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

 Рекомендувати керівнику стажування – адвокату Косюку Роману Михайловичу, звернути 

увагу на необхідність належним чином виконувати обов’язки по здійсненню керівництвом 

стажування, а саме здійснювати контроль та перевірку якісного складання проектів процесуальних 

документів стажистом Бойко В.В. 

 

5.Розгляд заяв про направлення на стажування. 

 

5.1 Розгляд заяви Бражука Руслана Петровича про направлення на стажування до 

адвоката Лучковського Валентина Вікторовича. 

5.1.Вирішили:  

Направити Бражук Руслана Петровича для проходження стажування  

Керівником стажування Бражука Р.П. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Лучковського Валентина Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№214, видане 15.04.1998 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

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

Кам’янецька,буд. 52,кв.7) 

Затвердити індивідуальний план стажування Бражук Р.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 Бражука Р.П. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про 

дату початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Бражуком Р.П. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів, 

складених відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачених Програмою 

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. 

Стажисту Бражуку Р.П. сплатити внесок на забезпечення заходів з проходження стажування 

в розмірі 960 грн. (10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви 

про призначення стажування) на рахунок Національної асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 

38488439, рахунок №26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), та в розмірі 1920 грн. 



(20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок 

№2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365) не пізніше дати початку стажування /повний 

текст рішення додається/. 
 

5.2. Розгляд заяви Фурмана Вадима Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Цюпик Ольги Василівни. 

5.2.Вирішили:  

Направити Фурмана Вадима Васильовича  для проходження стажування.            

Керівником стажування Фурмана В.В., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

Цюпик Ольгу Василівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №437, видане 

22.05.2009 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 57, офіс 62).         

Затвердити індивідуальний план стажування Фурмана В.В.   

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

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

стажування Фурмана В.В.: 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 Фурманом В.В. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями складених правових 

документів та інші матеріали 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 Фурмана В.В. на проходження стажування в розмірі 960,00 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 1920,00 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 Фурмана В.В. /повний текст рішення 

додається/. 

 

5.3. Розгляд заяви Вдовиченко Валентини Олександрівни про направлення на 

стажування до адвоката Оксанюк Анатолія Петровича. 

5.3.Вирішили:  

Направити Вдовиченко Валентину Олександрівну для проходження стажування  

Керівником стажування Вдовиченко В.О., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

Оксанюка Анатолія Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №284, 

видане 26.11.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,12/1). 

Затвердити індивідуальний план стажування Вдовиченко В.О. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

Адвокату Оксанюку А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Вдовиченко В.О. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді 

адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Вдовиченко В.О. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів, 

складених у відповідні періоди стажування та інші матеріали 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. 

Стажисту Вдовиченко В.О. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження 

стажування в розмірі 960 грн. (10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання 

особою заяви про призначення стажування) на рахунок Національної асоціації адвокатів України 

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

розмірі 1920 грн. (20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви 



про призначення стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області (код ЄДРПОУ 

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

стажування. /повний текст рішення додається/. 

 

5.4. Розгляд заяви Кордас Жанни Анатоліївни про направлення на стажування до 

адвоката Ватраса Володимира Антоновича. 

5.4.Вирішили:  

Направити Кордас Жанну Анатоліївну для проходження стажування.            

Керівником стажування Кордас Ж.А., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

Ватраса Володимира Антоновича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №357, 

видане 27.04.2005 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,97/1, офіс 4). 

Затвердити індивідуальний план стажування Кордас Ж.А. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

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

стажування Кордас Ж.А. надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про 

дату початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Кордас Ж.А. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених у 

відповідні періоди стажування та інші матеріали 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. 

Стажисту Кордас Ж.А. сплатити внесок на забезпечення заходів з проходження стажування 

в розмірі 960 грн. (10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви 

про призначення стажування) на рахунок Національної асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 

38488439, рахунок №26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), та в розмірі 1920 грн. 

(20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок 

№2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365) не пізніше дати початку стажування. /повний 

текст рішення додається/. 
 

5.5. Розгляд заяви Карєпової Галини Анатоліївни про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни. 

5.5.Вирішили:  

Направити Карєпову Галину Анатоліївну для проходження стажування  

Керівником стажування Карєпової Г.А., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №403, видане 

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

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

Затвердити індивідуальний план стажування Карєпової Г.А.   

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

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

стажування Карєпової Г.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 Карєповою Г.А. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  складених правових 

документів та інші матеріали 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 Карєпової Г.А. на проходження стажування в розмірі 960,00 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 1920,00 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 Карєпової Г.А. /повний текст рішення 

додається/. 
 

5.6. Розгляд заяви Щетінської Ірини Вікторівни про направлення на стажування до 

адвоката Вознаяк Алі Гюндузівни . 

5.6.Вирішили:  

Направити Щетинську Ірину Вікторівну для проходження стажування  

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

Возняк Алю Гюндузівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ№ 0000010, 

видане 11.09.2015 року Радою адвокатів Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в 

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

54/1 кв.4.  

Затвердити індивідуальний план стажування Щетинської І.В. 

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 Щетинської І.В.: надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення 

про дату початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді 

адвокатів Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Щетинською І.В. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів, 

складених відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачені Програмою 

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 Щетинської І.В. на проходження стажування в розмірі 1116,90 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 2233,80 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 Щетинської І.В. /повний текст рішення 

додається/. 
 

5.7. Розгляд заяви Рааца Костянтина Валерійовича про направлення на стажування до 

адвоката Кушніра Володимира Анатолійовича. 

5.7.Вирішили:  

Направити Раац Костянтина Валерійовича для проходження стажування.  

Керівником стажування Раац К.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Кушніра Володимира Анатолійовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

290, видане 26.12.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, 

офіс 329. 

Затвердити індивідуальний план стажування Раац К.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

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

стажування Раац К.В.: 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 Раац К.В. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  складених правових документів та 

інші матеріали 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 Раац К.В на проходження стажування в розмірі 1116,90 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 2233,80 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 Раац К.В. /повний текст рішення додається/. 

 

5.8. Розгляд заяви Стефанчук Марії Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Місяця Андрія Петровича. 

5.8.Вирішили:  

Направити Стефанчук Марину Миколаївну для проходження стажування.            

Керівником стажування Стефанчук М.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Місяця Андрія Петровича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №294, видане 

05.03.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ- 

організаційна форма адвокатської діяльності – адвокатське об’єднання «Адвокатська контора 

«Місяць та партнери», робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. 

Володимирська, буд. 105, кв. 4.  

Затвердити індивідуальний план стажування Стефанчук М.М. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

Адвокату Місяцю А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Стефанчук М.М.: 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 Стефанчук М.М. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  складених правових 

документів та іншими матеріалами 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 Стефанчук М.М. на проходження стажування в розмірі 1116,90 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 2233,80 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 Стефанчук М.М. /повний текст рішення 

додається/. 
 

5.9. Розгляд заяви Андрейчик Оксани Любомирівни про направлення на стажування 

до адвоката Кушніра Володимира Анатолійовича. 

5.9.Вирішили:  

Направити Андрейчик Оксану Любомирівну  для проходження стажування.  

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

Кушніра Володимира Анатолійовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

290, видане 26.12.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, 

офіс 329.  

Затвердити індивідуальний план стажування Андрейчик О.Л. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

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

стажування Андрейчик О.Л.: 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 Андрейчик О.Л. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  складених правових 

документів та інші матеріали 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 Андрейчик О.Л. на проходження стажування в розмірі 1116,90 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 2233,80 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 Андрейчик О.Л. /повний текст рішення 

додається/. 
 

6.Розгляд заяв про включення відомостей про помічника адвоката до ЄРАУ та 

видачу посвідчення адвоката направлення на стажування. 

 

6.1. Розгляд заяви адвоката Лучковького Валентина Вікторовича про включення до 

ЄРАУ відомостей про помічника адвоката Мусаковського Андрія Вікторовича. 

6.1.Вирішили:  

Заяву адвоката Лучковського Валентина Вікторовича про внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника Мусаковського Андрія Вікторовича та про видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.  

Внести до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Мусаковського 

Андрія Вікторовича, який закріплений за адвокатом Лучковським Валентином Вікторовичем, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №214, видане 19.10.2002 КДКА 

Хмельницької області, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,52, оф. 7. 

Видати Мусаковському Андрію Вікторовичу посвідчення помічника адвоката встановленого 

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

 

6.2. Розгляд заяви адвоката Лучковького Валентина Вікторовича про включення до 

ЄРАУ відомостей про помічника адвоката Слободян Юлію Валеріївну. 

6.2.Вирішили:  

Заяву адвоката Лучковського Валентина Вікторовича про внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника Слободян Юлію Валеріївну та про видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.  

Внести до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника адвоката Слободян Юлію 

Валеріївну, яка закріплена за адвокатом Лучковським Валентином Вікторовичем, свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю №214, видане 19.10.2002 КДКА Хмельницької області, 

робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,52, оф. 7. 

Видати Слободян Юлії Валеріївні посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, строком 

на 1 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

7. Розгляд заяв про звільнення від сплати щорічного внеску, надання розстрочки. 

 

7.1. Розгляд заяви адвоката Царик Тетяни Григорівни. 

7.1.Вирішили:  

Звільнити адвоката Царик Тетяну Григорівну від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

7.2. Розгляд заяви адвоката Магери Миколи Михайловича. 

7.2.Вирішили:  

Звільнити адвоката Магеру Миколу Михайловича від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення 

додається/. 
 

7.3. Розгляд заяви адвоката Плющ Лідії Петрівни. 

7.3.Вирішили:  

Звільнити адвоката Плющ Лідію Петрівну від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

7.4. Розгляд заяви адвоката Дембіцького Валерія Олександровича. 

7.4.Вирішили:  



Звільнити адвоката Дембіцького Валерія Олександровича від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення 

додається/. 
 

7.5. Розгляд заяви адвоката Перунського Івана Васильовича. 

7.5.Вирішили:  

Звільнити адвоката Перунського Івана Васильовича від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення 

додається/. 
 

7.6. Розгляд заяви адвоката Зарєчнюка В’ячеслава Володимировича. 

7.6.Вирішили:  

Звільнити адвоката Заречнюка В’ячеслава Володимировича від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення 

додається/. 
 

7.7. Розгляд заяви адвоката Назаренко Євгена Вікторовича. 

7.7.Вирішили:  

Відмовити у задоволення заяви адвоката Назаренко Євгена Вікторовича про надання розстрочки по 

сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2018 рік. 

/повний текст рішення додається/. 

 

7.8. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Васильовича. 

7.8.Вирішили:  

Звільнити адвоката Журбу Миколу Вікторовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

8. Розгляд та затвердження звітів комітетів, комісій при  

Раді адвокатів Хмельницькій області.  

8.Вирішили:  

Затвердити звіт Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області надійшов звіт за період 

роботи з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року. 

 

9. Розгляд питання про інформування НАЗК щодо можливого виникнення конфлікту 

інтересів при видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

 діючому судді Козачок І.С. 

9.Вирішили:  

Проінформувати НАЗК щодо можливого виникнення конфлікту інтересів при видачі свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю діючому судді Козачок І.С. 

 

10. Інше. 

10. Вирішили:  

Звернутись до Ради адвокатів України з пропозицією затвердити Методику оцінювання стажування. 

 

Головуюча повідомила, що порядок денний вичерпано та оголосила засідання закритим. 

 

 

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

 

Секретар засідання Ради адвокатів Хмельницької області         /підпис/                            Чулкова Н.К.  


