
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                      11 квітня 2018 року  

 

                                                       Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:  17 : 50 год. 

 

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

                                                                                                     (секретар), Кулабіна М.Ю.,  Возняк А.Г., 

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

                          /до розгляду питання 3.4  порядку денного/ 

                                                                                                           
                                                                          Відсутні :    Чулкова Н.К.,  Клюка В.Ф. 

                                                                          За участі:    Дем΄янов С.М.,  Басіста Н.Ю.   

     

  

Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1. Бойко Валерію Валерійовичу. 

1.2. Щербатюку Олегу Дмитровичу. 

1.3. Гуменюк Ірині Вікторівни. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Пилипчук Юлії Василівни  

(керівник стажування адвокат Дем΄янов Сергій Миколайович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Скопича Юрія 

Володимировича (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав 

Станіславович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Раац Костянтина Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Рощука Андрія Олеговича (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Фурмана Вадима Васильовича (керівник 

стажування Цюпик Ольга Василівна). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Бражука Руслана Петровича (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Вдовиченко Валентини Олександрівни 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Карєпової Галини Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Анатоліївна). 

3.7. Розгляд поточного звіту стажиста Смалюка Романа Володимировича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Кича Дмитра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Підлісного Олега Васильовича (керівник 

стажування адвокат Шпак Артем Петрович). 

5. Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

5.1.  Розгляд заяви Шаборовського Богдана Володимировича.   

5.2.  Розгляд заяви Дідика Ігоря Миколайовича.  

5.3.  Розгляд заяви Лисинчука Олександра Олександровича. 

5.4.  Розгляд заяви Теслюка Павла Володимировича. 

5.5.  Розгляд заяви Томашевської Олени Анатоліївни. 

6. Розгляд заяв адвокатів про включення відомостей про помічників адвокатів 

до ЄРАУ: 

6.1.  Розгляд заяви адвоката Магери Миколи Михайловича про включення відомостей 

до ЄРАУ про помічника адвоката Магеру Романа Миколайовича . 



6.2.  Розгляд заяви АО «Лучковський і партнери» про включення відомостей до ЄРАУ 

про помічника адвоката Заблоцького Олександра Володимировича Місяця 

Олександра Андрійовича. 

7. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 

7.1.  Розгляд заяви адвоката Гіппіуса Олександра Борисовича. 

8. Розгляд питання щодо звернення до КДКА Хмельницької області відносно 

адвокатів, щодо яких відсутні відомості про своєчасну сплату внесків на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. 

9. Розгляд заяв адвокатів про заміну свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю: 

9.1. Розгляд заяв адвоката Музики (Музики-Стефанчук) Оксани Анатоліївни.  

9.2. Розгляд заяви адвоката Вугман (Павлової) Анни Сергіївни. 

10.  Розгляд заяв про направлення на стажування: 

10.1.Розгляд заяви Сергійчука Юрія Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Бондаря Віктора Броніславовича. 

10.2.Розгляд заяви Бігняка Миколи Івановича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича.  

10.3. Розгляд заяви Коцюби Наталії Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Черевика Сергія Станіславовича. 

10.4. Розгляд заяви Юдаєва Андрія Віталійовича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича. 

10.5.Розгляд заяви Кабенок Юлії Валеріївни про направлення на стажування до 

адвоката Свірневської Наталії Віталіївни.  

10.6. Розгляд заяви Площинської Анастасії Олексіївни про направлення на 

стажування до адвоката Місяця Андрія Петровича. 

10.7. Розгляд заяви  Зданевич Лариси Іванівни про направлення на стажування до 

адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича. 

10.8. Розгляд заяви Лукіянчук Оксани Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Пілінського Сергія Ігоровича. 

10.9. Розгляд заяви Павловського Сергія Мар’яновича про направлення на стажування 

до адвоката Прядуна Володимира Борисовича. 

11. Розгляд заяв про звільнення від сплати щорічного внеску, надання 

розстрочки: 

11.1.Розгляд заяви адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича. 

11.2.Розгляд заяви адвоката Машука Віктора Володимировича.  

11.3. Розгляд заяви адвоката Мороза Володимира Миколайовича.  

12. Розгляд питань щодо проектів кошторисів та штатного розкладу Ради 

адвокатів Хмельницької області: 

12.1.Затвердження проектів кошторису та штатного розкладу Ради адвокатів 

Хмельницької області на 2018 рік.    

12.2.Затвердження проектів кошторису та штатного розкладу Ради адвокатів 

Хмельницької області на 2019 рік. 

13. Розгляд питання щодо проведення щорічного футбольного турніру «Юристи за 

мир».  

14. Інше. 

 

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

адвокатською діяльністю 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Бойку Валерію Валерійовичу  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Щербатюку Олегу Дмитровичу  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Гуменюк Ірині Вікторівні  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Пилипчук Юлії 

Василівни (керівник стажування адвокат  Дем΄янов Сергій Миколайович) 

2.1.Вирішили:       



Затвердити звіт Пилипчук Юлії Василівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Пилипчук Юлії Василівні, в день складання ним Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Пилипчук Юлією Василівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 10 травня 2018 року о 14 год. 00  хв. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.2.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Скопича Юрія 

Володимировича (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити звіт Скопича Юрія Володимировича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Скопичу Юрію Володимировичу, в день складання ним Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Скопичем Юрієм Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 10 травня 2018 року о 14 год. 00  хв. /повний текст рішення 

додається/.  

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Раац Костянтина Володимировича (керівник 

стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Раац Костянтина Валерійовича про проходження стажування за період 

з 17.01.2018 р. по 16.03.2018 р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Рощука Андрія Олеговича (керівник стажування 

адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Рощука Андрія Олеговича за період стажування з 13.12.2017р. по 

13.02.2018р. 

Звернути увагу стажиста на необхідність дотримання встановлених строків подання звітів про 

проходження стажування. /повний текст рішення додається/. 

 

3.3.Розгляд поточного звіту стажиста Фурмана Вадима Васильовича (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Фурмана Вадима Васильовича  за період стажування з 17.01.2018р. по 

17.03.2018р. 

Рекомендувати стажисту Фурман В.В. врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/. 

Засідання ради залишає Сітніков А.В. для участі у судовому засіданні. 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Бражука Руслана Петровича (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Бражука Руслана Петровича про проходження стажування за період з 

22.01.2018 р. по 20.03.2018 р.        

Рекомендувати Бражуку Р.П. врахувати зауваження, викладені у мотивувальній частині 

рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.5.Розгляд поточного звіту стажиста Вдовиченко Валентини Олександрівни (керівник 

стажування Оксанюк Анатолій Петрович) 

3.5.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт  про проходження стажування стажиста Вдовиченко Валентини 

Олександрівни за період з 15.01.2018 року по 15.03.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Карєпової Галини Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

3.6.Вирішили:      

Затвердити 1-й поточний звіт Карєпової Галини Анатоліївни про проходження стажування за період з 

11.01.2018 р. по 11.03.2018 р.  



Рекомендувати Карєповій Г.А. врахувати викладені у мотивувальній частині рішення рекомендацій.         

/повний текст рішення додається/. 

 

3.7.Розгляд поточного звіту стажиста Смалюка Романа Володимировича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

3.7. Вирішили:        

Затвердити поточний звіт Смалюк Романа Володимировича за період стажування з 07.02.2018 р. по 

07.04.2018  р. /повний текст рішення додається/ 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Кича Дмитра Олександровича (керівник 

стажування Оксанюк Анатолій Петрович) 

4.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Кичі Дмитра Олександровича за період стажування з 11.01.2018р. по 

11.03.2018р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Підлісного Олега Васильовича (керівник 

стажування Шпак Артем Петрович) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт про проходження стажування стажиста Підлісного Олега 

Васильовича за звітний період з 08.02.2018 р. по 08.04.2018 р. 

Звернути увагу стажиста та керівника стажування на  необхідність додаткового опрацювання вимог 

чинного процесуального законодавства щодо змісту позовної заяви. /повний текст рішення 

додається/. 

 

5.Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.  

5.1. Розгляд заяви Шабаровського Богдана Володимировича 

5.1. Вирішили : 

Заяву Шабаровського Богдана Володимировича про видачу Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування  повернути заявнику як таку, що не підлягає 

розгляду по суті звернення Радою адвокатів Хмельницької області./повний текст рішення 

додається/. 

 

 5.2. Розгляд заяви Дідика Ігоря Миколайовича. 

5.2. Вирішили : 

Видати   Дідику Ігорю Миколайовичу  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Дідиком Ігорем Миколайовичем  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 10 травня 2018 року о 14.00 годині. /повний текст рішення 

додається/.         

 

5.3. Розгляд заяви Лисинчука Олександра Олександровича. 

5.3. Вирішили: 

Видати   Лисинчуку Олександру Олександровичу  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. 

Складання Лисинчуком Олександром Олександровичем  Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 10 травня 2018 року о 14.00 годині. /повний текст 

рішення додається/. 

 

5.4. Розгляд заяви Теслюка Павла Володимировича. 

5.4. Вирішили : 

Видати  Теслюку Павлу Володимировичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Теслюком Павлом Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 10 травня 2018 року о 14.00 годині./повний текст рішення 

додається/.    

 

5.5. Розгляд заяви Томашевської Олени Анатоліївни. 

5.5. Вирішили : 

Видати  Томашевській Олені Анатоліївні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Томашевською Оленою Анатоліївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 10 травня 2018 року о 14.00 годині./повний текст рішення 

додається/.       



   

6.Розгляд заяв адвокатів про включення відомостей про помічників адвокатів до ЄРАУ: 

6.1. Розгляд заяви АО «Лучковський і партнери» про включення відомостей до ЄРАУ про 

помічника адвоката Заблоцького Олександра Володимировича Місяця Олександра 

Андрійовича. 

 Заслухали: 

6.1.Вирішили:  

Заяву АО «Лучковський і партнери» про  внесення до ЄРАУ даних про помічника  адвоката 

Заблоцького О.В.  Місяця О.А. та про видачу останньому посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Місяця 

Олександра Андрійовича, який закріплений за адвокатом Заблоцьким Олександром 

Володимировичем, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000682, видане 

09.09.2015 Радою адвокатів Хмельницької області, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. 

Кам’янецька,52, оф. 7. 

Видати Місяцю Олександру Андрійовичу  посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

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

 

6.2.Розгляд заяви адвоката Магери Миколи Михайловича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Магеру Романа Миколайовича . 

6.2.Вирішили:  

Заяву адвоката  Магери Миколи Михайловича  про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Магеру Романа Миколайовича та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Магери Романа 

Миколайовича, який закріплений за адвокатом Магерою  Миколою Михайловичем, свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю № 446, видане 18.05.2011 КДКА Хмельницької області, 

який здійснює адвокатську діяльність індивідуально робоча адреса: 32300, Хмельницька обл..,м. 

Кам’янець-Подільський,пров. Шолохова,2. 

Видати Магері Роману Миколайовичу посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

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

 

  7.Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 

  7.1.Розгляд заяви адвоката Гіппіуса Олександра Борисовича. 

7.1.Вирішили:  

Адвоката  Гіппіуса Олександра Борисовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 230, видане 25.07.2003р.Хмельницькою обласною КДКА, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально робоча адреса: 31101, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. 

Миру,буд.13,оф.12 , включити до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької 

області, відкрити 1 (одне) вакантне  місце стажиста.    /повний текст рішення додається/.     

 

8.Розгляд питання щодо звернення до КДКА Хмельницької області відносно адвокатів, 

щодо яких відсутні відомості про своєчасну сплату внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за 2018 рік. 

8. Вирішили:  

Звернутись до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області з поданнями 

щодо притягнення адвокатів, щодо яких відсутні відомості про сплату внесків на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік, до дисциплінарної відповідальності.  

 

   9. Розгляд заяв адвокатів про заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю: 

9.1.Розгляд заяви адвоката Музики (Музики-Стефанчук) Оксани Анатоліївни. 

9.1. Вирішили:  

Заяву адвоката Музики (Музики-Стефанчук) Оксани Анатоліївни   про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю задовольнити.  

Провести заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 2650 виданого 22 

червня 2006 року Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на ім’я 

Музики Оксани Анатоліївни на свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю у відповідності 

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

 

9.2.Розгляд заяви адвоката Вугман (Павлової) Анни Сергіївни. 

Заслухали: 

9.2. Вирішили:  



Заяву адвоката Вугман (Павлової) Анни Сергіївни  про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю задовольнити.  

Провести заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 744, виданого 

Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури  25.11.2010 року на ім’я 

Вугман Анни Сергіївни на свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю у відповідності до 

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

 

10.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

10.1.Розгляд заяви Сергійчука Юрія Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Бондаря Віктора Броніславовича.   

10.1.Вирішили:  

Видати Сергійчуку Юрію Вікторовичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

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

Віктора Броніславовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 580 видане 

07.11.2011 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 63, оф.1. 

Затвердити індивідуальний план стажування Сергійчука Ю.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Бондарю В.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Сергійчука Ю.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 Сергійчуком Ю.В.  Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, 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 Сергійчуку Ю.В. сплатити  внесок на забезпечення заходів з 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) на рахунок Ради адвокатів 

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

МФО 325365)  не пізніше дати початку стажування. 

Видати Сергійчуку Юрію Вікторовичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

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

Віктора Броніславовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 580 видане 

07.11.2011 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 63, оф.1. 

Затвердити індивідуальний план стажування Сергійчука Ю.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Бондарю В.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Сергійчука Ю.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 Сергійчуком Ю.В.  Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, 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 Сергійчуку Ю.В. сплатити  внесок на забезпечення заходів з 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) 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/. 

 

10.2. Розгляд заяви Бігняка Миколи Івановича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича. 

10.2.Вирішили:  

Відмовити Бігняк Миколі Івановичу у направленні на стажування. /повний текст рішення 

додається/. 

 

10.2.1.Вирішили:  

Звернутись до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою про скасування 

рішень КДКА Хмельницької області №285 від 08.12.2017 р. про допуск Бігняка Миколи Івановича до 

складення кваліфікаційного іспиту та №43 від 26.01.2018 р. про видачу Бігняку Миколі Івановичу 

Свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та анулювання Свідоцтва про складення 

кваліфікаційного іспиту серії ХМ №000196 від 26.01.2018 р. 

 

10.3.Розгляд заяви Коцюби Наталії Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Черевика Сергія Станіславовича.  

Заслухали: 

10.3.Вирішили:  

Видати Коцюбі Наталі Олександрівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Коцюби Н.О.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Черевика 

Сергія Станіславовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 366 видане 

02.05.2005 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, буд.54, оф.17. 

Затвердити індивідуальний план стажування Коцюби Н.О. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Черевику С.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Коцюби Н.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 Коцюбою Н.О.  Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

стажування  та індивідуального плану стажування, 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 Коцюбі Н.О. сплатити  внесок на забезпечення заходів з 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) 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/. 

 

10.4. Розгляд заяви Юдаєва Андрія Віталійовича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича.  

10.4.Вирішили:  

Видати Юдаєву Андрію Віталійовичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Юдаєва А.В.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Савінського 

Олега Петровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 360 видане 03.05.2012 

року згідно рішення Чернівецької обласної КДКА №30/1 від 12.09.2008р., згідно відомостей, що 

містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, пров. 

Незалежності, буд.5, кв.18. 

Затвердити індивідуальний план стажування  Юдаєва А.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 



Адвокату Савінському О.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Юдаєва А.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 Юдаєвим А.В.  Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

стажування  та індивідуального плану стажування, 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 Юдаєву А.В. сплатити  внесок на забезпечення заходів з 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) 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/. 

 

10.5 Розгляд заяви Кабенок Юлії Валеріївни про направлення на стажування до 

адвоката Свірневської Наталії Віталіївни. 

10.5.Вирішили:  

Видати Кабенок Юлії Валеріївні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

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

Наталію Віталіївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 89 видане 13.11.2002 

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

знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, буд.100, кв.43. 

Затвердити індивідуальний план стажування Кабенок Ю.В.   

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

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

стажування Кабенок Ю.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 Кабенок Ю.В.  Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

стажування  та індивідуального плану стажування, 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 Кабенок Ю.В. сплатити внесок на забезпечення заходів з 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) 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/. 

 

10.6.  Розгляд заяви Площинської Анастасії Олексіївни про направлення на стажування 

до адвоката Місяця Андрія Петровича.  

10.6.Вирішили:  

Видати Площинській Анастасії Олексіївні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Площинської А.О.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Місяця 

Андрія Петровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 294 видане 03.03.2003 

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

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд.105, кв.4, 

здійснює діяльність у складі АО «Адвокатська контора «Місяць та партнери». 

Затвердити індивідуальний план стажування Площинської А.О.   



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 

Площинської А.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 Площинською А.О.  Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, 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 Площинській А.О.  сплатити  внесок на забезпечення заходів з 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) 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/. 

 

10.7.  Розгляд заяви Зданевич Лариси Іванівни про направлення на стажування до 

адвоката Бейлика Михайла Беніаміновича. 

10.7.Вирішили:  

Видати  Зданевич Ларисі Іванівні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Зданевич Л.І., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката Бейлика 

Михайла Беніаміновича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №514, видане 

15.06.2011 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29001, м. Хмельницький,  вул. Соборна, 77). 

Затвердити індивідуальний план стажування  Зданевич Л.І. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Бейлику М.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Зданевич Л.І. 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 Зданевич Л.І. 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 Зданевич Л.І. 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 Зданевич Л.І./повний текст рішення додається/. 

 

10.8. Розгляд заяви Лукіянчук Оксани Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Пілінського Сергія Ігоровича. 

10.8. Вирішили: 

Видати  Лукіянчук  Оксані Миколаївні  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Лукіянчук  О.М., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

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

19.12.2017 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 



місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець – Подільський,  вул. 

Огієнка, 28 А). 

Затвердити індивідуальний план стажування  Лукіянчук  О.М. 

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 

Лукіянчук О.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 Лукіянчук  О.М. 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 Лукіянчук  О.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 Лукіянчук  Л.І. /повний текст рішення додається/. 

 

10.9. Розгляд заяви Павловського Сергія Мар’яновича про направлення на стажування 

до адвоката Прядуна Володимира Борисовича. 

10.9 Вирішили:  

Видати  Павловському Сергію Мар’яновичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Павловського С.М. строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

Прядуна Володимира Борисовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №290, 

видане 03.09.1999 року Рівненською  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29001, м. Хмельницький,  вул. Подільська, 9/1) . 

Затвердити індивідуальний план стажування  Павловського С.М. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Прядуну В.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Павловським С.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 Павловським С.М. 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 Павловським С.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 Павловського С.М. /повний текст рішення додається/. 

 

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

11.1.Розгляд заяви адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича. 

Заслухали:  

11.1.Вирішили : 



Звільнити адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

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

 

11.2.Розгляд заяви адвоката Машука Віктора Володимировича.  

11.2. Вирішили : 

Заяву Машука Віктора Володимировича про надання розстрочки по сплаті щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування  на 2018 рік задовольнити. 

Встановити адвокату Машуку Віктору Володимировичу наступний порядок сплати щорічного внеску 

на забезпечення адвокатського самоврядування за 2018 рік:  

Сума щорічного внеску, яка підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області: 1233.40 

грн. (70% від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01.01.2017 року ) має 

бути сплачена рівними частинами в розмірі по 308 гривень 35 коп. в першій декаді кожного кварталу 

поточного року на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області. /повний текст рішення 

додається/. 

 

11.3. Розгляд заяви адвоката Мороза Володимира Миколайовича. 

11.3. Вирішили : 

Звільнити адвоката Мороза Володимира Миколайовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

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

 

12.Розгляд питань щодо проектів кошторисів та штатного розпису Ради адвокатів 

Хмельницької області: 

12.1.Затвердження проектів кошторису та штатного розпису Ради адвокатів 

Хмельницької області на 2018 рік.    

12.1. Вирішили : 

Затвердити проект кошторису та штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області на 2018 

рік.  /проекти додаються/. 

 

12.2.Затвердження проектів кошторису та штатного розпису Ради адвокатів 

Хмельницької області на 2018 рік.    

12.1. Вирішили : 

Затвердити проект кошторису та штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області на 2019 

рік.  /проекти додаються/. 

 

13. Розгляд питання проведення щорічного футбольного турніру «Юристи за мир». 

13. Вирішили : 

Скасувати рішення Ради адвокатів Хмельницької області №4-12.2/18 від 14.03.2018 р. про проведення 

19 травня 2018 року турніру з міні-футболу серед юристів Хмельницької області «Юристи за мир». 

 

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

 

 

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

 

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


