
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                      13 червня 2018 року  

 

                                                       Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:  17 : 40 год. 

 

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

                                                                                     Кручініна Н.С. (секретар),  Кулабіна М.Ю.,  

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

                                                                                     Клюка В.Ф., Сітніков А.В./до розгляду п.4.4   

                                                                                     порядку денного/, Чулкова Н.К. /до розгляду 

                                                                                     п.4.11 порядку денного/  

                                                                                         

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

                                      Самбір О.Є., Басіста Н.Ю.                                                           

                                                    
  

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Бабійчук Олені Андріївні. 

1.2.  Цуцол Оксані Григорівні. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кича Дмитра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Підлісного Олега Васильовича 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Петрович). 

2.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Валігури Олександра Олександровича 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Бабіча Олександра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Баєва Наталія Ярославівна). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Кордас Жанни Анатоліївни (керівник стажування 

адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Прядун Лесі Вадимівни (керівник стажування адвокат 

Вагін Дмитро Сергійович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Щербака Андрія Євгеновича (керівник стажування 

Призиглей Марія Іванівна). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Жданкіної Лариси Костянтинівни (керівник стажування 

адвокат Савинський  Олег Петрович). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Коцюбенко Галини Василівни (керівник стажування 

адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

3.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Начичко Василя Олександровича (керівник стажування 

адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна). 

3.8. Розгляд поточного звіту стажиста Варцаби Сергія Анатолійовича (керівник стажування 

адвокат Клюка Володимир Федорович). 

3.9. Розгляд поточного звіту стажиста Чайки Олени Юріївни (керівник стажування адвокат 

Самбір Ольга Євгенівна). 

3.10.Розгляд поточного звіту стажиста Лісового Ярослава Анатолійовича (керівник стажування 

адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Раац Костянтина Валерійовича (керівник стажування 

адвокат Кушнір Володимир Анатолійович). 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Андрейчик Оксани Любомирівни (керівник стажування 

адвокат Кушнір Володимир Анатолійович). 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Фурмана Вадима Васильовича (керівник стажування 

адвокат Цюпик Ольга Василівна). 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Карєпової Галини Анатоліївни (керівник стажування 



адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Касприк Олени Геннадіївни (керівник стажування 

адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

4.6. Розгляд поточного звіту стажиста Бражука Руслана Петровича (керівник стажування 

адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

4.7. Розгляд поточного звіту стажиста Рощука Андрія Олеговича (керівник стажування адвокат 

Барилюк Оксана Антонівна). 

4.8. Розгляд поточного звіту стажиста Янчука Віталія Вікторовича (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

4.9. Розгляд поточного звіту стажиста Стефанчук Марини Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Місяць Андрій Петрович). 

4.10 . Розгляд поточного звіту стажиста Вдовиченко Валентини Олександрівни       (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович).  

4.11 . Розгляд поточного звіту стажиста Смалюка Романа Володимировича (керівник 

стажування адвокат Возняк А.Г.). 

5. Розгляд заяв адвокатів про включення відомостей про помічників адвокатів до ЄРАУ: 
5.1.  Розгляд заяви адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Беспалова Олексія Юрійовича. 

5.2.  Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича про включення відомостей до ЄРАУ 

про помічника адвоката Герасимова Артема Анатолійовича. 

5.3. Розгляд заяви адвоката Стефанчука Миколи Олексійовича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Дем’яненко Ольгу Володимирівну. 

5.4. Розгляд заяви адвоката Гавриленка Романа Валентиновича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Гадзіну Марію Юріївну.  

6. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 
6.1.  Розгляд заяви адвоката Сорокопуда Андрія Олександровича. 

6.2.  Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича. 

6.3.  Розгляд заяви адвоката Рохова Олега Володимировича. 

7. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

7.1.Розгляд заяви Гіппіуса Романа Олександровича про направлення на стажування до адвоката 

Гіппіуса Олександра Борисовича. 

7.2.Розгляд заяви Приймак Наталії Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Рохова Олега Володимировича.  

7.3. Розгляд заяви Коновалова Миколи Анатолійовича про направлення на стажування до 

адвоката Семенова Сергія Володимировича. 

7.4. Розгляд заяви Свердлюка Олександра Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Семенова Сергія Володимировича. 

7.5.Розгляд заяви Рутківської Катерини Антонівни про направлення на стажування до адвоката 

Лучковського Валентина Вікторовича.  

7.6. Розгляд заяви Паньшина Сергія Степановича про направлення на стажування до адвоката 

Рохова Олега Володимировича. 

7.7. Розгляд заяви Ксьондзик Ганни Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

8. Затвердження штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області.  

9.Розгляд питання щодо виключення адвоката Юзькової Н.В. зі складу комісії з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.  

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 Бабійчук Олені Андріївні  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Цуцол Оксані Григорівні  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Кича Дмитра 

Олександровича (керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити Звіт про проходження стажування Кичі Дмитра Олександровича. 



Видати Кичі Дмитру Олександровичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 

складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Кичею Дмитром Олександровичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 11 липня 2018 року. /повний текст рішення 

додається/. 

2.2.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Підлісного Олега Васильовича 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити звіт Підлісного Олега Васильовича про проходження стажування з метою отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.          

Видати Підлісному  Олегу Васильовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською  після 

складання ним  Присяги адвоката України. 

Складання  Підлісним Олегом Васильовичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 11 липня  2018 року. /повний текст рішення 

додається/.  

2.3.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Валігури Олександра 

Олександровича (керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

2.3.Вирішили:       

Затвердити звіт   Валігури Олександра Олександровича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Валігурі Олександру Олександровичу в день складання  Присяги адвоката України свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Валігурою О.О. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о 14 год. 00  хв. 11 липня  2018 року. /повний текст рішення додається/.  

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Бабіча Олександра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Баєва Наталія Ярославівна) 

3.1.Вирішили:       

Встановити стажисту Бабічу Олександру Олександровичу строк для усунення недоліків стажування, 

викладених у мотивувальній частині цього рішення -  до 30.06.2018 року. 

Поточний звіт стажиста Бабіча О.О. про проходження стажування заслухати повторно на засіданні 

Ради адвокатів Хмельницької області 11 липня 2018 року о 14:00 годині. 

Звернути увагу керівника стажування адвоката Баєвої Наталії Ярославівни на необхідність виконання 

нею, при здійсненні керівництва стажуванням Бабіча О.О., вимог пунктів 1.6, 1.7, 1.11 – 1.13 

Програми проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, затвердженої рішенням Ради адвокатів України №125 від 01.06.2013 р. 

/повний текст рішення додається/. 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Кордас Жанни Анатоліївни (керівник стажування 

адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Кордас Жанни Анатоліївни про проходження стажування за період з 

14.03.2018 р. по 14.05.2018 р.  

Рекомендувати Кордас Ж.А. врахувати викладені у мотивувальній частині рішення 

рекомендації./повний текст рішення додається/. 

3.3.Розгляд поточного звіту стажиста Прядун Лесі Василівни (керівник стажування 

адвокат Вагін Дмитро Сергійович) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити  1-й  поточний звіт  про проходження стажування за   період  23.03.2018р  по 

23.05.2018р./повний текст рішення додається/. 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Щербака Андрія Євгеновича (керівник 

стажування адвокат Призиглей Марія Іванівна) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Щербака Андрія Євгеновича про проходження 

стажування  за період з 29.03.2018р. по 29.05.2018р. 

Керівнику стажування  адвокату Призиглей М.І., після кожної опрацьованої теми,  проводити зі 

стажистом Щербаком А.Є. співбесіду для визначення рівня його знань з питань цієї теми та   

проставляти про це відповідну відмітку в індивідуальному плані стажиста, згідно вимог п.1.7 

Програми  проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, затвердженої рішенням Ради адвокатів України №125 від 01.06.2013р. 

/повний текст рішення додається/. 



3.5.Розгляд поточного звіту стажиста Жданкіної Лариси Костянтинівни (керівник 

стажування Савінський Олег Петрович) 

3.5.Вирішили:       

Затвердити  перший поточний  звіт  стажиста Жданкіної Лариси Костянтинівни про проходження 

стажування стажиста за період з 23 березня по 23 травня 2018 р.  

Стажисту Жданкіній Л.К. усунути недоліки першого етапу стажування вказані в мотивувальній 

частині цього рішення та надати про це відповідну звітну інформацію /матеріали разом з наступним 

поточним звітом.  

Керівнику стажування адвокату Савінському О.П., після кожної опрацьованої теми,  проводити зі 

стажистом Жданкіною Л.К. співбесіду для визначення рівня її знань  з питань  цієї теми та 

проставляти про це відповідну відмітку в індивідуальному плані стажиста Жданкіної Л.К. /повний 

текст рішення додається/. 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Коцюбенко Галини Василівни (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

3.6.Вирішили:      

Затвердити перший поточний звіт стажиста Коцюбенко Галини Василівни про проходження 

стажування за період з 26.03.2018 р. по 25.05.2018 р. 

Стажисту Коцюбенко Г.В. усунути недоліки першого етапу стажування вказані у мотивувальній 

частині цього рішення та надати про це відповідну звітну інформацію/матеріали разом з наступним 

поточним звітом.   

Керівнику стажування  адвокату Заболотному А.М. проводити зі стажистом Коцюбенко Г.В. 

співбесіду після кожної опрацьованої теми  для визначення рівня її знань з питань цієї теми та   

проставляти про це відповідну відмітку в індивідуальному плані стажиста./повний текст рішення 

додається/. 

3.7.Розгляд поточного звіту стажиста Начичко Василя Олександровича (керівник 

стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна) 

3.7. Вирішили:        

Затвердити перший поточний звіт Начичко Василя Олександровича про проходження стажування  за 

період з 31.03.2018 р. по 31.05.2018 р./повний текст рішення додається/. 

3.8. Розгляд поточного звіту стажиста Варцаба Сергій Анатолійович (керівник 

стажування Клюка Володимир Федорович) 

3.8.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Варцаби Сергія Анатолійовича про проходження стажування за період 

з 29.03.2018 р. по 29.05.2018 р.     

Рекомендувати стажисту Варцабі С.А. при подальшому проходженні стажування врахувати 

викладені у мотивувальній частині цього рішення зауваження. /повний текст рішення додається/. 

3.9.Розгляд поточного звіту стажиста Чайки Олени Юріївни (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

3.9.Вирішили:      

Затвердити  перший поточний  звіт  Чайки Олени Юріївни про проходження стажування за період з 

16.02.2018 по 16.04.2018 року./повний текст рішення додається/. 

3.10. Розгляд поточного звіту стажиста Лісового Ярослава Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович) 

3.10.Вирішили: 

Затвердити перший поточний звіт стажиста Лісового Ярослава Анатолійовича проходження 

стажування за період з 10 квітня по  10 червня 2018 року. 

Стажисту Лісовому Я.А. усунути недоліки першого етапу стажування вказані у мотивувальній 

частині цього рішення та надати про це відповідну звітну інформацію/матеріали разом з наступним 

поточним звітом.   

Керівнику стажування  адвокату Шамраю В.В., після кожної опрацьованої теми   проводити зі 

стажистом Лісовим Я.А. співбесіду для визначення рівня його знань з питань цієї теми та   

проставляти про це відповідну відмітку в індивідуальному плані стажиста./повний текст рішення 

додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Раац Костянтина Валерійовича (керівник 

стажування Кушнір Володимир Анатолійович) 

4.1.Вирішили:       

Встановити стажисту Раац Костянтину Валерійовичу строк для усунення недоліків стажування, 

викладених у мотивувальній частині цього рішення, -  до 30.06.2018 року. 



Другий поточний звіт стажиста Раац Костянтина Валерійовича про проходження стажування 

заслухати повторно на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 11 липня 2018 року о 14:00 

годині. 

Звернути увагу керівника стажування адвоката Кушніра Володимира Анатолійовича на необхідність 

виконання ним при здійсненні керівництва стажуванням Раац К.В.  вимог пунктів 1.6, 1.7, 1.11 – 1.13 

Програми проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, затвердженої рішенням Ради адвокатів України №125 від 01.06.2013 р.  

/повний текст рішення додається/. 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Андрейчик Оксани Любомирівни (керівник 

стажування Кушнір Володимир Анатолійович) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Андрейчик Оксани Любомирівни про проходження стажування за період з 

13.03.2017р. по 12.05.2018р./повний текст рішення додається/. 

4.3.Розгляд поточного звіту стажиста Фурмана Вадима Васильовича (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

4.3.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Фурмана  В.В.  про проходження стажування за період з 18 березня  2018 

рік по  17 травня  2018  року./повний текст рішення додається/. 

Сітніков А.В. залишає засідання РАХО через необхідність участі у судовому засіданні. 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Карєпової Галини Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

4.4.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Карєпової Галини Анатоліївни про проходження стажування за період з 

12.03.2018 р. по 11.05.2018 р.  

Рекомендувати Карєповій Г.А. додатково проаналізувати проекти окремих документів, з урахуванням 

зауважень, наведених в мотивувальній частині цього рішення./повний текст рішення додається/. 

4.5.Розгляд поточного звіту стажиста Касприк Олени Геннадіївни (керівник стажування 

адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

4.5.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Касприк Олени Геннадіївни про проходження стажування за період з 

14.02.2018 р. по 13.04.2018 р./повний текст рішення додається/. 

4.6.Розгляд поточного звіту стажиста Бражука Руслана Петровича (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович) 

4.6.Вирішили: 

Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Бражука Руслана Петровича про проходження стажування за 

період з 21.03.2018 р. по 21.05.2018 р./повний текст рішення додається/ 

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

Барилюк Оксана Антонівна) 

4.7.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Рощука Андрія Олеговича за період стажування з 14.02.2018р. по 

13.04.2018р./повний текст рішення додається/. 

4.8.Розгляд поточного звіту стажиста Янчука Віталія Вікторовича (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

4.8.Вирішили:       

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

01.03.2018 по 28.04.2018 року. 

Звернути увагу Янчука В.В. на необхідність дотримання встановлених строків подання звітів про 

результати стажування./повний текст рішення додається/. 

4.9. Розгляд поточного звіту стажиста Стефанчук Марини Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

4.9.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт Стефанчук Марини Миколаївни за період стажування  з 

13.03.2018р. по 14.05.2018р./повний текст рішення додається/. 

4.10.Розгляд поточного звіту стажиста Вдовиченко Валентини Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

4.10.Вирішили:       

Встановити стажисту Вдовиченко Валентині Олександрівні строк на усунення недоліків стажування 

відображених в цьому рішення – до 30.06.2018 року. 

Другий поточний звіт Вдовиченко Валентини Олександрівни про проходження стажування заслухати 

повторно на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 11.07.2018 року. /повний текст рішення 

додається/. 



4.11.Розгляд поточного звіту стажиста Смалюка Романа Володимировича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

4.11.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Смалюка Романа Володимировича за період стажування з 10.04.2018р. по 

11.06.2018 р./повний текст рішення додається/. 

 

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

5.1.Розгляд заяви адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича про включення 

відомостей до ЄРАУ про помічника адвоката Беспалова Олексія Юрійовича. 

5.1.Вирішили:  

Заяву адвоката  Гвоздія Валентина Анатолійовича про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Беспалова Олексія Юрійовича та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Беспалова 

Олексія Юрійовича, який закріплений за адвокатом Гвоздієм Валентином Анатолійовичем, свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № 270, видане 29.05.2002 Хмельницькою обласною 

КДКА, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально та у складі адвокатського об’єднання 

«Гвоздій та Оберкович», адреса основного робочого місця: 29000, Хмельницька обл., м. 

Хмельницький, пров. Ювілейний, 45. 

Видати Беспалову Олексію Юрійовичу посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

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

5.2.Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Герасимова Артема Анатолійовича. 

5.2.Вирішили:  

Заяву адвоката  Журби Миколи Вікторовича про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Герасимова Артема Анатолійовича та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Герасимова 

Артема Анатолійовича, який закріплений за адвокатом Журба Миколою Вікторовичем, свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю № 848, видане 12.10.2012 Хмельницькою обласною КДКА, 

здійснює адвокатську діяльність індивідуально, адреса  робочого місця: 29000, Хмельницька обл., м. 

Хмельницький, вул. Соборна, буд.57, кв.110. 

Видати Герасимову Артему Анатолійовичу посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

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

5.3.Розгляд заяви адвоката Стефанчука Миколи Олексійовича про включення 

відомостей до ЄРАУ про помічника адвоката Дем’яненко Ольгу Володимирівну. 

5.3.Вирішили:  

Заяву адвоката  Стефанчука Миколи Олексійовича про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Дем’яненко Ольгу Володимирівну та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Доповнити Єдиний реєстр адвокатів України відомостями  про помічника  адвоката  Дем’яненко 

Ольгу Володимирівну, яка закріплена за адвокатом Стефанчуком Миколою Олексійовичем, свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 000063 видане 15.05.2017року Радою адвокатів  

Хмельницької області, який здійснює адвокатську діяльність в т.ч. у складі адвокатського об’єднання 

«Адвокатська компанія «Кайрос», адреса основного робочого місця: 29000, Хмельницька обл., м. 

Хмельницький, вул. Подільська, буд.65, кв.45. 

Видати Дем’яненко Ользі Володимирівні посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

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

5.4. Розгляд заяви адвоката Гавриленка Романа Валентиновича про включення 

відомостей до ЄРАУ про помічника адвоката Гадзіну Марію Юріївну. 

5.4.Вирішили:  

Заяву адвоката  Гавриленка Романа Валентиновича про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Гадзіну Марію Юріївну  та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Доповнити Єдиний реєстр адвокатів України, профайл адвоката Гавриленко Романа Валентиновича, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 260, видане 30.07.2001р. Хмельницькою 

обласною КДКА, який здійснює адвокатську діяльність у складі адвокатського об’єднання 

«Гавриленко та партнери», адреса робочого місця: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул 

Шевченка,49, - даними про помічника  адвоката  Гадзіну Маріну Юріївну. 

Видати Гадзіній Маріні Юріївні посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, строком на 1 

рік./повний текст рішення додається/. 

 

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

  6.1.Розгляд заяви адвоката Сорокопуда Андрія Олександровича. 

6.1.Вирішили:  



Адвоката  Сорокопуда Андрія Олександровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 847, видане 12.10.2012р.Хмельницькою обласною КДКА, який здійснює адвокатську 

діяльність індивідуально, робоча адреса: м. Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, буд. 6, кв. 81, 

включити до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 3 (три) 

вакантних  місць стажистів./повний текст рішення додається/.     

6.2.Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича. 

6.2.Вирішили:  

Адвоката  Твердуна Миколу Миколайовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 653, видане 28.12.2011р.Хмельницькою обласною КДКА, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально робоча адреса: м. Хмельницький, вул. Свободи, буд.48/1, кв.1, включити до Реєстру 

керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 3 (три) вакантних  місць 

стажистів./повний текст рішення додається/. 

6.3. Розгляд заяви адвоката Рохова Олега Володимировича. 

6.3.Вирішили:  

Адвоката  Рохова Олега Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 83, видане 09.11.2002р.Хмельницькою обласною КДКА, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально робоча адреса: м. Хмельницький, вул.Соборна, буд.57, включити до Реєстру керівників 

стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 3 (три) вакантних  місць 

стажистів./повний текст рішення додається/. 

 

7.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

7.1.Розгляд заяви Гіппіуса Романа Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Гіппіуса Олександра Борисовича.   

7.1.Вирішили:  

Видати Гіппіусу Роману Олександровичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Гіппіусу Роману Олександровичу  строком на 6 (шість) місяців призначити 

адвоката Гіппіуса Олександра Борисовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
№ 230 видане 25.07.2003 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. 

Миру, буд. 1/156)  

Затвердити індивідуальний план стажування Гіппіуса Р.О. ./повний текст рішення додається/. 

7.2.Розгляд заяви  Приймак Наталії Вікторівни про направлення на стажування до 

адвоката Рохова Олега Володимировича. 

7.2.Вирішили:  

Видати Приймак Наталії Вікторівні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Приймак Н.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Рохова 

Олега Володимировича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №83, видане 

09.11.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул.Соборна, 75). 

Затвердити індивідуальний план стажування Приймак Н.В. /повний текст рішення додається/. 

7.3.Розгляд заяви Коновалова Миколи Анатолійовича про направлення на стажування 

до адвоката Семенова Сергія Володимировича.  

7.3.Вирішили:  

Видати Коновалову Миколі Анатолійовичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

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

Семенова Сергія Володимировича(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 535 

видане 01.08.2011 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд.24,оф.306) 

Затвердити індивідуальний план стажування Коновалова М.А../повний текст рішення додається/. 

7.4. Розгляд заяви Свердлюка Олександра Олександровича про направлення на 

стажування до адвоката Семенова Сергія Володимировича.  

7.4.Вирішили:  

Видати Свердлюку Олександру Олександровичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

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

Сергія Володимировича(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 535 видане 

01.08.2011 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд.24,оф.306) 

Затвердити індивідуальний план стажування Свердлюка О.О. /повний текст рішення додається/. 



7.5 Розгляд заяви Рутківської Катерини Антонівни про направлення на стажування до 

адвоката Лучковського Валентина Вікторовича. 

7.5.Вирішили:  

Видати Рутківській Катерині Антонівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Рутківської К.А. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Лучковського Валентина Вікторовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
№214, видане 19.10.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул.Кам´янецька, 52, 

кв.7). 

Затвердити індивідуальний план стажування  Рутківської К.А./повний текст рішення додається/. 

7.6.  Розгляд заяви Паньшина Сергія Степановича про направлення на стажування до 

адвоката Рохова Олега Володимировича.  

7.6.Вирішили:  

Видати Паньшину Сергію Степановичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Паньшина Сергія Степановича строком на 6 (шість) місяців, призначити 

адвоката Рохова Олега Володимировича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
№83, видане 09.11.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул.Соборна, 75). 

Затвердити індивідуальний план стажування  Паньшина С.С./повний текст рішення додається/. 

7.7.  Розгляд заяви Ксьондзик Ганни Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

7.7.Вирішили:  

Видати  Ксьондзик Ганні Володимирівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Ксьондик Г.В. строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката Оксанюка 

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

26.11.2002 р. Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

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

Затвердити індивідуальний план стажування  Ксьондзик Г.В./повний текст рішення додається/. 

 

8.Затвердження штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області.  

8. Вирішили:  

Затвердити штатний розпис Ради адвокатів Хмельницької області з загальною кількістю штатних 

посад 3,5 одиниці, з місячним фондом заробітної плати  27500 (двадцять сім тисяч п’ятсот) грн. 

Штатний розпис Ради адвокатів Хмельницької області ввести в дію з 1 червня 2018 року . (Штатний 

розпис додається) 

   9. Розгляд питання про виключення адвоката Юзькової Надії Володимирівни зі складу 

комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги.  

Заслухали: 

9. Вирішили:  

Виключити адвоката Юзькову Надію Володимирівну зі складу комісії з оцінювання якості, повноти 

та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги у зв´язку з зупиненням 

адвокатської діяльності.  

 

 

 

 

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

 

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


