
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 12 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                      12 вересня 2018 року  

 

                                                       Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:  16 : 00 год. 

 

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

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

                                                                                                  Возняк А.Г.,   Терлич В.Г.,   Сітніков А.В.,                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                      Чулкова Н.К., Клюка В.Ф. 

                                                                            

                                                                          Відсутні:       Пілінський С.І.                                                            
                                                                                            За участі:      Самбір О.Є, Басіста Н.Ю.    

    

  

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Стефанчук Марині Миколаївні. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Доценко Олександри Олександрівни  

(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Клюки Ігоря Володимировича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Моткової Ольги Дем΄янівни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

2.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Чайки Олени Юріївни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.5. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Прядуна Олексія Володимировича 

(керівник стажування адвокат Прядун Володимир Борисович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Рудницької Інни Валеріївни (керівник стажування 

адвокат Гетманюк Олександр Володимирович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Свердлюка Олександра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Пилипчук Надії Юріївни (керівник стажування 

Заболотний Антон Миколайович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Коновалова Миколи Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Паньшина Сергія Степановича (керівник стажування 

адвокат Рохов Олег Володимирович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

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

Свірневська Наталія Віталіївна). 

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

адвокат Місяць Андрій Петрович). 

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

право на заняття адвокатською діяльністю. 

5.1.  Розгляд заяви Вінічука Олександра Миколайовича..   

5.2.  Розгляд заяви Теслюк Елліни Романівни.  

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1.Розгляд заяви Бабчинського Віктора Карловича про направлення на стажування до адвоката 

Твердуна Миколи Миколайовича. 

6.2.Розгляд заяви Фіщук Альони Миколаївни про направлення на стажування до адвоката 

Савінського Олега Петровича.  

6.3. Розгляд заяви Кравчук Дарини Василівни про направлення на стажування до адвоката 

Місяця Андрія Петровича. 

6.4. Розгляд заяви Гандзюка Владислава Владиславовича про направлення на стажування до 



адвоката Свіжого Олександра Володимировича. 

6.5. Розгляд заяви Вольської Вікторії Леонідівни про направлення на стажування до адвоката 

Возняк Алі Гюндузівни.  

6.6. Розгляд заяви Раац Наталі Олександрівни про направлення на стажування до адвоката 

Кушніра Володимира Анатолійовича. 

6.7. Розгляд заяви  Філоненко Ярослава Андрійовича про направлення на стажування до 

адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

7. Розгляд заяви Богомола Олександра Миколайовича про зупинення стажування. 

8. Розгляд заяв адвокатів про включення відомостей про помічників адвокатів до ЄРАУ: 
8.1. Розгляд заяви адвоката Шпака Артема Павловича про включення відомостей до ЄРАУ про 

помічника адвоката Горохолінську Віту Йосипівну.  

8.2. Розгляд заяви адвоката Калабані Віталія Петровича про включення відомостей до ЄРАУ 

про помічника адвоката Соху Вадима Васильовича. 

9. Розгляд заяви адвоката Сторощук Оксани Вікторівни про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

10. Обговорення проекту Закону України №9055 «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

11. Інше. 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Стефанчук Марині Миколаївні  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Доценко 

Олександри Олександрівни (керівник стажування адвокат  Вагін Дмитро Сергійович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт  Доценко Олександри Олександрівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Доценко Олександрі Олександрівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Доценко Олександрою Олександрівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

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

додається/. 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Клюки Ігоря Володимировича 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити звіт Клюки Ігора Володимировича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Видати Клюці Ігору Володимировичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Клюкою Ігорем Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

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

додається/.  

2.3. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Моткової Ольги 

Дем’янівни (керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

2.3.Вирішили:      

Затвердити звіт Моткової Ольги Дем’янівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Мотковій Ользі Дем’янівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Мотковою Ольгою Дем’янівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

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

додається/. 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Чайки Олени Юріївни 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.4.Вирішили:       

Затвердити звіт  Чайки Олени Юріївни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Чайці Олені Юріївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право на 

зайняття адвокатською діяльністю. 



Складання Чайкою Оленою Юріївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області  призначити о  14.00 год. 00  хв.  10 жовтня 2018 року./повний текст рішення 

додається/.  

2.5.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Прядуна Олексію 

Володимировича (керівник стажування адвокат Прядун Володимир Борисович) 

2.5.Вирішили:       

Затвердити звіт Прядуна Олексія Володимировича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Прядуну Олексію Володимировичу, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Прядуном Олексієм Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

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

додається/.  
 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Рудницької Інни Валеріївни (керівник стажування 

адвокат Гетманюк Олександр Володимирович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Рудницької Інни Валеріївни про проходження 125 годин 

стажування за період з 18.06.2018 р. по 18.08.2018 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Свердлюка Олександра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт  Свердлюка Олександра Олександровича про проходження 187 годин 

стажування  за період з  18.06.2018 по 18.08.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

3.3.Розгляд поточного звіту стажиста Пилипчук Надії Юріївни (керівник стажування 

адвокат Заболотний Антон Миколайовича) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Пилипчук Надії Юріївни за період стажування з 03.07.2018р. по 

03.09.2018р./повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Коновалова Миколи Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Коновалова Миколи Анатолійовича про проходження 187 годин 

стажування  за період з 18.06.2018 по 18.08.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Паньшина Сергія Степановича (керівник 

стажування Рохов Олег Володимирович) 

3.5.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт  Паньшина Сергія Степановича про проходження 255 годин стажування  

за період з 27.06.2018 по 27.08.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

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

Свірневська Наталія Віталіївна) 

4.1. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Кабенок Юлії Валеріївни проходження стажування за 

період з 19 червня по 17 серпня 2018  р.,  

Стажисту Кабенок Юлії Валеріївни усунути недоліки другого етапу стажування вказані у 

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

з наступним   звітом./повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Площинської Анастасії Олексіївни (керівник 

стажування Місяць Андрій Петрович) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт Площинської Анастасії Олексіівни про проходження 100 годин 

стажування  за період з  03.07.2018 р. по 03.09.2018 р. /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 Вінічука Олександра Миколайовича  

5.1. Вирішили : 

Видати   Вінічуку Олександру Миколайовичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. 

Складання Вінічуком Олександром Миколайовичем  Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 10 жовтня 2018 року о 14.00 годині за адресою: м. 

Хмельницький, вул. Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення додається/. 

 

 5.2. Розгляд заяви Теслюк Елліни Романівни. 

5.2. Вирішили : 

Видати   Теслюк Елліні Романівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Теслюк Елліною Романівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

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

додається/.        
   

6.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

6.1.Розгляд заяви Бабчинського Віктора Карловича про направлення на стажування до 

адвоката Твердуна Миколи Миколайовича.    

6.1.Вирішили:  

Видати Бабчинському Віктору Карловичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

Твердуна Миколу Миколайовича,   свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 653 

видане Хмельницькою обласною КДКА 28.12.2011р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 48/1 кв.1.       

Затвердити індивідуальний план стажування Бабчинського В.К. Звернути увагу стажиста та 

керівника стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити заняття 

стажистом юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  прослухати 

адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Бабчинським В.К.   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. 

        Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

Стажисту Бабчинському В.К.,   не пізніше дати початку стажування, 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)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

№ 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі 1861,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

Адвокату Твердуну М.М., упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Бабчинського В.К, 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./повний текст рішення додається/. 

 

6.2. Розгляд заяви Фіщук Альони Анатоліївни про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича. 



6.2.Вирішили:  

Видати Фіщук Альоні Анатоліївні  направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

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

Чернівецькою обласною КДКА 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 Фіщук А.А. Звернути увагу стажиста та керівника 

стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити заняття стажистом 

юридичною практикою, та обов’язок  прослуховування стажистом у період проходження стажування 

адаптаційного курсу в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Фіщук А.А.  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. 

        Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

Стажисту Фіщук А.А.,   не пізніше дати початку стажування, 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)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

№ 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі 1861,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

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

стажування Фіщук А.А., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

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

Раді  адвокатів Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

6.3.Розгляд заяви Кравчук Дарини Василівни про направлення на стажування до 

адвоката Місяця Андрія Петровича.  

6.3.Вирішили:  

Видати Кравчук Дарини Василівни  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Кравчук Д.В.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Місяця 

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

Хмельницькою обласною КДКА 05.03.2008р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

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

Затвердити індивідуальний план стажування Кравчук Д.В. Звернути увагу стажиста та керівника 

стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити заняття стажистом 

юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  прослухати 

адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Кравчук Д.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. 



Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Кравчук Д.В.,   не пізніше дати початку стажування, 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)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

№ 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі 1861,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

Адвокату Місяцю А.П., упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Кравчук Д.В., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

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

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

6.4. Розгляд заяви Гандзюка Владислава Владиславовича про направлення на 

стажування до адвоката Свіжого Олександра Володимировича.  

6.4.Вирішили:  

Видати Гандзюку Владиславу Владиславовичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Гандзюка В.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Свіжого 

Олександра Володимировича,   свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 586 

видане Хмельницькою обласною КДКА 02.12.2011р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 133/1 кв.5.       

Затвердити індивідуальний план стажування Гандзюка В.В. Звернути увагу стажиста та керівника 

стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити заняття стажистом 

юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  прослухати 

адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Гандзюком В.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. 

        Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення 

на стажування. 

Стажисту Гандзюку В.В.,   не пізніше дати початку стажування, 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)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

№ 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі 1861,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

Адвокату Свіжому О.В., упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Гандзюка В.В., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

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

адвокатів Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 



6.5. Розгляд заяви Вольської Вікторії Леонідівни про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузівни. 

6.5.Вирішили:  

Видати Вольській Вікторії Леонідівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Вольської В.Л. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Возняк 

Алю Гюндузівну, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ №0000010  видане 

Радою адвокатів Хмельницької області 11.03.2015р., згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54/1, офіс 4.       

Затвердити індивідуальний план стажування Вольської В.Л. Звернути увагу стажиста та керівника 

стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити заняття стажистом 

юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  прослухати 

адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Вольською В.Л. 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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Вольській В.Л.,   не пізніше дати початку стажування, 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)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

№ 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі 1861,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

Адвокату Возняк А.Г., упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Вольської В.Л., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

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

адвокатів Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

6.6. Розгляд заяви Раац Наталі Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Кушніра Володимира Анатолійовича.  

6.6.Вирішили:  

Видати Раац Наталі Олександрівни направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Керівником стажування Раац Н.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Кушніра 

Володимира Анатолійовича,   свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 290 видане 

Хмельницькою обласною КДКА 29.01.2003р. на підставі рішення № 46 від 26.12.2002р, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. 

Хмельницький, вул. Гагаріна,5, офіс 329.       

Затвердити індивідуальний план стажування Раац Н.О. Звернути увагу стажиста та керівника 

стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити заняття стажистом 

юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  прослухати 

адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Раац 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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Раац Н.О.,   не пізніше дати початку стажування, 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)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

№ 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі 1861,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 

Адвокату Кушніру В.А., упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Раац Н.О., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

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

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

6.7.  Розгляд заяви Філоненко Ярослава Андрійовича про направлення на стажування до 

адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

6.7.Вирішили:  

Видати Філоненко Ярославу Андрійовичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Філоненко Я.А. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Оксанюк 

Анатолій Петрович,   свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 284 видане 

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

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

Затвердити індивідуальний план стажування Філоненко Я.А. Звернути увагу стажиста та керівника 

стажування на те, що не менше 50 годин робочого часу стажування має становити заняття стажистом 

юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  прослухати 

адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Філоненко Я.А.   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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Філоненко Я.А.,   не пізніше дати початку стажування, 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)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

№ 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  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); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі 1861,50 грн.(50% від 

однієї мінімальної заробітної плати 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). 



Адвокату Оксанюку А.П., упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Філоненко Я.А., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

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

адвокатів Хмельницької області для реєстрації. /повний текст рішення додається/. 

 

7. Розгляд заяви стажиста Богомола Олександра Миколайовича зупинення стажування. 

7. Вирішили:  

Заяву Богомол О.М. про зупинення стажування задоволити. 

Стажування Богомол Олександра Миколайовича за направленням Ради адвокатів Хмельницької 

області ХМ № 000023 від 16.03.2017 року зупинити з 18.08.2018 р. по 18.02.2019 р.  

Сумарний  облік часу стажування Богомола Олександра Миколайовича за направленням Ради 

адвокатів Хмельницької області ХМ № 000023 від 16.03.2017 року за період з 16.03.2018 р. по 

17.08.2018 р. становить 462 годин./повний текст рішення додається/. 

 

7.1. Вирішили:  

Доручити члену РАХО Чулковій Н.К. підготувати звернення до Ради адвокатів України щодо 

роз΄яснення норм Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю щодо права зупинення стажування 

після закінчення дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, щодо визначення дати 

складання кваліфікаційного іспиту.  

 

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

8.1.Розгляд заяви адвоката Шпака Артема Павловича про включення відомостей до ЄРАУ 

про помічника адвоката Горохолінську Віту Йосипівну.  

 Заслухали: 

8.1.Вирішили:  

Заяву адвоката  Шпака Артема Павловича про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Горохолінську Віту Йосипівну та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника адвоката  Горохолінську 

Віту Йосипівну, яка закріплена за адвокатом Шпак Артемом Павловичем, свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю № 803, видане 22.08.2012 на підставі рішення Хмельницької 

обласної КДКА №113 від 27.07.2012р., який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, адреса 

основного робочого місця:  Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 

буд.25, офіс 304. 

Видати Горохолінській Віті Йосипівні посвідчення помічника адвоката встановленого   зразка.   

Зобов’язати Горохолінську Віту Йосипівну, пройти у ВША  курс-інструктаж введення в професію 

помічника адвоката упродовж одного місяця після запуску вказаного курсу.  /повний текст рішення 

додається/. 

 

8.2.Розгляд заяви адвоката Калабані Віталія Петровича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Соха Вадима Васильовича . 

8.2.Вирішили:  

Заяву адвоката Калабаня Віталія Петровича про  внесення до ЄРАУ даних про помічника  адвоката 

Соха Вадима Васильовича та про видачу останньому посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Соха Вадима 

Васильовича, який закріплений за адвокатом Калабанею Віталієм Петровичем, свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю № 380, видане 28.09.2006, видане Хмельницькою обласною 

КДКА, який,згідно даних ЄРАУ, здійснює адвокатську діяльність індивідуально, робоча адреса: 

Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 2/1.              

Видати Соха Вадиму Васильовичу посвідчення помічника адвоката встановленого зразка. /повний 

текст рішення додається/. 

 

   9. Розгляд заяви адвоката Сторощук Оксани Вікторівни про заміну свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

9. Вирішили:  

Заяву Сторощук (Керницької) Оксани Вікторівни   про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю задовольнити.  

Провести заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 000089, виданого 

Радою адвокатів Хмельницької області  09.08.2017 року на підставі рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області № 10-2.1/17 від 12.07.2017 року на ім’я Сторощук Оксани Вікторівни   на 

свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю у відповідності до змінених особистих даних 

адвоката./повний текст рішення додається/. 



 

Головуюча повідомила, що питанням 10 порядку денного є обговорення Законопроекту №9055 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яке буде відбуватись за участю представників 

адвокатури Хмельницької області у РАУ та ВКДКА,  народного депутата України Мельника С.І., 

представників органів адвокатського самоврядування та адвокатів регіону, про що буде складений 

окремий протокол.  

 

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

 

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


