
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 9 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                      11 липня 2018 року  

 

                                                       Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:  16  : 40 год. 

 

                                                                                     Присутні:    Вагіна Н.А. (голова Ради), /до розгляду                      

                                                                                     п.3.2/, Сітніков А.В. (заступник голови Ради),                                                                         

                                                                      Кручініна Н.С. (секретар Ради),  Возняк А.Г., 

                                                                                     Пілінський С.І.,  Чулкова Н.К., Клюка В.Ф. 

                                                                                     /з п.2.5 порядку денного/.                   

                                                                                     Відсутні: Кулабіна М.Ю., Терлич В.Г. 

                                                                                     За участі: Місяця А.П., Савінського О.П., Самбір  

                                                                                     О.Є., Басістої Н.Ю., представників органів    

                                                                                     адвокатського самоврядування Рівненської області.                                                           

                                                    
  

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Кичі Дмитру Олександровичу. 

1.2.  Підлісному Олегу Васильовичу. 

1.3.  Валігурі Олександру Олександровичу. 

1.4.  Яцемирській Наталії Борисівні. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Гайдамащука Олександра  

Володимировича (керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Скородинської Олени Юріївни (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Огородніка Віталія Васильовича 

(керівник стажування адвокат Банашко  Ірина Юріївна). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Шаріпової Яни Сергіївни (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Янчука Віталія Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Касприк Олени Геннадіївни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

2.7. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Рощука Андрія Олеговича (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

2.8.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Щетинської Ірини Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Площинської Анастасії Олексіївни (керівник стажування 

адвокат Місяць Андрій Петрович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Бабіча Олександра Олександровича (керівник стажування 

адвокат Баєва Наталія Ярославівна). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Сергійчука Юрія Вікторовича (керівник стажування 

адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Коцюби Наталії Олександрівни (керівник стажування 

Черевик Сергій Станіславович). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Юдаєва Андрія Володимировича (керівник стажування 

адвокат Савинський  Олег Петрович). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Кабенок Юлії Валеріївни (керівник стажування адвокат 

Свірневська Наталія Віталіївна). 

3.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Лукіянчук Оксани Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

3.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Зданевич Лариси Іванівни (керівник стажування адвокат 

Бейлик Михайло Беніамінович). 

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 Вдовиченко Валентини Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Клюки Ігоря Володимировича (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

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

Самбір Ольга Євгенівна). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Доценко Олександри Олександрівни (керівник стажування 

адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Моткової Олени Дем´янівни (керівник стажування адвокат 

Оксанюк Анатолій Петрович). 

4.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Войналовича Олега Миколайовича (керівник стажування 

адвокат Місяць Андрій Петрович). 

4.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Прядуна Олексія Володимировича (керівник стажування 

адвокат Прядун Володимир Борисович). 

5. Розгляд заяв адвокатів про включення відомостей про помічників адвокатів до ЄРАУ: 
5.1.  Розгляд заяви адвоката Афадєєва Віталія Вікторовича про включення відомостей до ЄРАУ 

про помічника адвоката Яцишина Анатолія Олександровича. 

6. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування: 
6.1.  Розгляд заяви адвоката Хмелевської Наталії Володимирівни. 

6.2.  Розгляд заяви адвоката Якимчука Андрія Вадимовича. 

7. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

7.1.Розгляд заяви Коберського Андрія Павловича про направлення на стажування до адвоката 

Ватраса Володимира Антоновича. 

7.2.Розгляд заяви Ахтимчука Сергія Івановича про направлення на стажування до адвоката 

Банашко Ірини Юріївни.  

7.3. Розгляд заяви Кари Вікторії Григорівни про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни. 

7.4. Розгляд заяви Омелянчука Олександра Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Циганюк Юлії Володимирівни. 

7.5.Розгляд заяви Бундз Тетяни Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Дем´янової Олени Вікторівни.  

8. Розгляд питання щодо виключення адвокатів з реєстру керівників стажування  у зв´язку з 

зупиненням адвокатської діяльності: 

8.1. Розгляд питання про виключення адвокатів Сівак Тетяни Олександрівни та Юзькової Надії 

Володимирівни з реєстру керівників стажування. 

9.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 Кичі Дмитру Олександровичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Підлісному Олегу Васильовичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Валігурі Олександру Олександровичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Яцемирській Наталії Борисівні  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Гайдамащука 

Олександра Володимировича (керівник стажування адвокат Ватрас Володимир 

Антонович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити Звіт про проходження стажування Гайдамащука Олександра Володимировича. 

Видати Гайдамащуку Олександру Володимировичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Гайдамащуком Олександром Володимировичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 08 серпня 2018 року./повний текст 

рішення додається/. 



2.2.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Скородинської Олени Юріївни 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити звіт Скородинської Олени Юріївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Скородинській Олені Юріївні в день складання нею Присяги адвоката України Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Скородинською Оленою Юріївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 8 серпня 2018 року./повний текст рішення 

додається/.  
 

2.3.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Огородника Віталія 

Васильовича (керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

2.3.Вирішили:       

Затвердити звіт Огородника Віталія Васильовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Огороднику В.В. в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю. 

Складання Огородником В.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о 13 год. 00  хв. 9 серпня 2018 року./повний текст рішення додається/.  

 

2.4.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Шаріпової Яни 

Сергіївни (керівник стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович) 

2.4.Вирішили:      

Затвердити звіт  Шаріпової Яни Сергіївни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Шаріповій Яні Сергіївні в день складання нею Присяги адвоката України Свідоцтво про право 

на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Шаріповою Яною Сергіївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 8 серпня 2018 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Янчука Віталія Вікторовича 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.5.Вирішили:       

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Янчука Віталія  Вікторовича. 

Видати Янчуку Сергію Вікторовичу  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Янчуком Віталієм Вікторовичем  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 08.08. 2018 року об 14.00 год.00хв. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.6.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Касприк Олени Геннадіївни 

(керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

2.6.Вирішили:      

Затвердити Звіт про проходження стажування стажиста Касприк Олени Геннадіївни.          

Видати Касприк Олені Геннадіївні   Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю після 

складання нею Присяги адвоката України. 

Складання  Касприк Оленою Геннадіївною  Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 08 серпня  2018року. 

/повний текст рішення додається/.  
 

2.7.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Рощука Андрія 

Олеговича (керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

2.7.Вирішили:       
Затвердити Звіт про проходження стажування Рощук Андрія Олеговича. 

Видати Рощуку Андрію Олеговичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в день 

складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Рощуком Андрієм Олеговичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів  

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 08 серпня  2018 року./повний текст рішення 

додається/. 

 



2.8.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Щетинської Ірини Вікторівни 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

2.8.Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Щетинської  Ірини Вікторівни. 

Видати Щетинській Ірині Вікторівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в день 

складання нею Присяги адвоката України. 

Складання Щетинською Іриною Вікторівною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 08 серпня  2018 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Площинської Анастасії Олексіївни (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт  Площинської Анастасії Олексіівни про проходження 242 годин 

стажування  за період з  03.05.2018р. по 03.07.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Бабіч Олександр Олександрович (керівник 

стажування адвокат Баєва Наталія Ярославівна) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт  Бабіча О.О.  за період стажування з 21.03.2018р. по 21.05.2018р. 

Рекомендувати стажисту Бабічу О.О. та керівнику стажування адвокату Баєвій Н.Я. врахувати поради, 

зазначені в мотивувальній частині цього рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Сергійчука Юрія Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити 1-й поточний звіт Сергійчука Юрія Вікторовича  про проходження 160 годин стажування 

за період з 13.04.2018 р. по 13.06.2018 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Коцюби Наталії Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Коцюби Наталії Олександрівни  про проходження 159 годин стажування за 

період з 12.04.2018р. по 12.06.2018р. 

Рекомендувати стажисту Коцюбі Н.О. врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.5.Розгляд поточного звіту стажиста Юдаєва Андрія Володимировича (керівник 

стажування Савінський Олег Петрович) 

3.5.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Юдаєва Андрія Віталійовича про проходження 215 годин 

стажування за період з 12.04.2018 року по 12.06.2018 року. /повний текст рішення додається/. 

 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Кабенок Юлії Валеріївни (керівник стажування 

адвокат Свірневська Наталія Віталіївна) 

3.6.Вирішили:      

Затвердити перший поточний звіт стажиста Кабенок Юлії Валеріївни проходження стажування за 

період з 18 квітня по  18 червня 2018 р.,  

Стажисту Кабенок Юлії Валеріївни 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 Свірневській Н.В., після кожної опрацьованої теми   проводити зі 

стажистом Кабенок Юлії Валеріївни співбесіду 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 Лукіянчук Оксани Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович) 

3.7. Вирішили:        

Затвердити 1-й поточний звіт Лукіянчук Оксани Миколаївни про проходження 274 години стажування 

за період з 24.04.2018 р. по 22.06.2018 р./повний текст рішення додається/. 



3.8. Розгляд поточного звіту стажиста Зданевич Лариси Іванівни (керівник стажування 

Бейлик Михайло Беніамінович) 

3.8.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Зданевич Лариси Іванівни проходження 164 години стажування за 

період з 25 квітня по  24 червня 2018 року. 

Стажисту Зданевич Л.І. 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 Бейлику М.Б., після кожної опрацьованої теми проводити зі 

стажистом Зданевич Л.І. співбесіду для визначення рівня її 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:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Раац Костянтина Валерійовича про проходження 174 

години стажування за період з 17.03.2018 р. по 17.05.2018 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Вдовиченко Валентини Олександрівни (керівник 

стажування Оксанюк Анатолій Петрович) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Вдовиченко Валентині Олександрівні про проходження 244 

години стажування за період з 16.03.2018 року по 15.05.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

4.3.Розгляд поточного звіту стажиста Клюка Ігор Володимирович (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

4.3.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт Клюки Ігоря Володимировича про проходження 193 години 

стажування за період з 17.04.2018р. по 16.06.2018р./повний текст рішення додається/. 

 

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

адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

4.4.Вирішили:       

Затвердити другий  поточний  звіт  Чайки Олени Юріївни про проходження 215 годин стажування за 

період з 17.04.2018р. по 16.06.2018р./повний текст рішення додається/. 

 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Доценко Олександри Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович) 

4.5.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Доценко Олександри Олександрівни про проходження стажування за 

період з 22.04.2018 р. по 22.06.2018 р.       

Стажисту Доценко О.О. врахувати рекомендації та зауваження  вказані у мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/. 

 

4.6. Розгляд поточного звіту стажиста Моткової Олени Дем΄янівни (керівник стажування 

адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

4.6.Вирішили: 

Затвердити другий поточний звіт Моткової Ольги Дмитрівни за період стажування з 08.04.2018р. по 

08.06.2018р./повний текст рішення додається/ 

 

4.7.Розгляд поточного звіту стажиста Войналовича Олега Миколайовича (керівник 

стажування Місяць Андрій Петрович) 

4.7.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Войналовича Олега Миколайовича за період стажування з 08.04.2018р. по 

08.06.2018р./повний текст рішення додається/. 

 

4.8. Розгляд поточного звіту стажиста Прядуна Олексія Володимировича (керівник 

стажування адвокат Прядун Володимир Борисович) 

4.8.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Прядуна Олексія Володимировича про проходження 194 годин 

стажування за період з 20.04.2018 р. по 20.06.2018 р./повний текст рішення додається/. 



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

5.1.Розгляд заяви адвоката Афадєєва Віталія Вікторовича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Яцишина Анатолія Олександровича. 

5.1.Вирішили:  

Заяву адвоката Афадєєва Віталія Вікторовича про  внесення до ЄРАУ даних про помічника  адвоката 

Яцишина А.О. та про видачу останньому посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Яцишина 

Анатолія Олександровича, який закріплений за адвокатом Афадєєвим Віталієм Вікторовичем, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 450, видане 18.12.2009 Хмельницькою 

обласною КДКА, який,згідно даних ЄРАУ, здійснює адвокатську діяльність індивідуально, робоча 

адреса: 29000, Хмельницький, вул. Гагаріна, буд.5, кв.320.              

Видати Яцишину Анатолію Олександровичу 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 Хмелевської Наталії Володимирівни. 

6.1.Вирішили:  

Адвоката Хмелевську Наталію Володимирівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю №456, видане 14.01.2010р.Хмельницькою обласною КДКА, яка здійснює адвокатську 

діяльність індивідуально робоча адреса: м. Хмельницький, вул. Сковороди, буд.11/2, кв.9, включити до 

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

місць стажистів./повний текст рішення додається/.     

 

6.2.Розгляд заяви адвоката Якимчука Андрія Вадимовича. 

6.2.Вирішили:  

Відмовити  адвокату Якимчуку Андрію Вадимовичу у включенні його до Реєстру керівників 

стажування. /повний текст рішення додається/. 

 

7.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

7.1.Розгляд заяви Коберського Андрія Павловича про направлення на стажування до 

адвоката Ватраса Володимира Антоновича.   

7.1.Вирішили:  

Видати Коберському Андрію Павловичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Коберському А.П.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Ватраса 

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

КДКА Хмельницької області на підставі рішення від 27.04.2005р, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 97/1)         

Затвердити індивідуальний план стажування Коновалова М.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 

Коберського А.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 Коберським А.П.   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../повний текст рішення додається/. 

 

7.2.Розгляд заяви  Ахтимчука Сергія Івановича про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни. 

7.2.Вирішили:  

Видати Ахтимчуку Сергію Івановичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Ахтимчук С.І. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Банашко 

Ірину Юріївну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 448 видане 18.12.2009 

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

знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська,21/31)   

Затвердити індивідуальний план стажування Ахтимчук С.І.  



Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

 Адвокату Банашко І.Ю. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Ахтимчука С.І. 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 Ахтимчук С.І. 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../повний текст рішення додається/ 

 

7.3.Розгляд заяви Кари Вікторії Григорівни про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни.  

7.3.Вирішили:  

Видати Карі Вікторії Григорівні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Кари В.Г. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Барилюк Оксану 

Антонівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 403 видане 19.12.2007 року 

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

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

Затвердити індивідуальний план стажування Кари В.Г.  

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 

Кари В.Г.  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 Карою В.Г. 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./повний текст рішення додається/ 

 

7.4. Розгляд заяви Омелянчука Олександра Вікторовича про направлення на стажування 

до адвоката Циганюк Юлії Володимирівни.  

7.4.Вирішили:  

Видати Омелянчуку Олександру Вікторовичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Омелянчука О.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Циганюк 

Юлію Володимирівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 585 видане 

28.11.2007 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, проспект Миру, 80/3, кв.59).   

Затвердити індивідуальний план стажування Омелянчука О.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Циганюк Ю.В. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Омелянчука О.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 Омелянчуком О.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. /повний текст рішення додається/ 

 

7.5. Розгляд заяви Бундз Тетяни Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Дем΄янової Олени Вікторівни. 

7.5.Вирішили:  



Видати Бундз Тетяни Вікторівни направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Керівником стажування Бундз Т.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Дем’янову 

Олену Вікторівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/366 видане 

08.11.2002 року Закарпатською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля,71, к.2) 

Затвердити індивідуальний план стажування Бундз Т.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Дем’яновій О.В. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Бундз Т.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 Бундз Т.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./повний текст рішення додається/ 

 

8. Розгляд питання про виключення адвокатів з реєстру керівників стажування. 

8.1. Розгляд питання про виключення Сівак Тетяни Олександрівни та Юзькової Надії 

Володимирівни з реєстру керівників стажування.  

8.1. Вирішили:  

У зв’язку з зупиненням за власним бажанням права на здійснення адвокатської діяльності, виключити  

адвокатів Сівак Тетяну Олександрівну та Юзькову Надію Володимирівну з  Реєстру керівників 

стажування Ради адвокатів Хмельницької області. 

 

 

 

 

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

 

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


