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Порядок денний: 

 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Доценко Олександрі Олександрівні. 

1.2.  Клюці Ігорю Володимировичу. 

1.3.  Мотковій Ользі Дем΄янівні. 

1.4.  Чайці Олені Юріївні. 

1.5.   Прядуну Олексію Володимировичу. 

1.6.   Вінічуку Олександру Миколайовичу. 

1.7.   Теслюк Елліні Романівні. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Коцюбенко Галини Василівни 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Варцаби Сергія Анатолійовича  

(керівник стажування адвокат Клюка Володимир Федорович). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Жданкіної Лариси 

Костянтинівни (керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кордас Жанни Анатоліївни 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Прядун Лесі Вадимівни 

(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Начичко Василя 

Олександровича (керівник стажування адвокат Дацишина Мирослава 

Валентинівна). 

2.7.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ватрас Оксани Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Бундз Тетяни Вікторівни (керівник стажування 

адвокат Дем΄янова Олена Вікторівна). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Гіппіуса Романа Олександровича (керівник 

стажування адвокат Гіппіус Олександр Борисович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Коберського Андрія Павловича (керівник 

стажування Ватрас Володимир Антонович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Омелянчука Олександра Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Рутківської Катерини Антонівни (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Кара Вікторії Григорівни (керівник стажування 

адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 



4.1.  Повторний розгляд поточного звіту стажиста Лісового Ярослава Анатолійовича 

(керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Осташа Михайла Савовича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Смішної Ілони Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Мевши Дениса Васильовича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Московчука Богдана Олександровича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Поліщук Світлани Олексіївни (керівник 

стажування адвокат Клюка Володимир Федорович). 

4.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Матущак Руслани Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Баєва Наталія Ярославівна). 

4.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Андрощук Лариси Степанівни (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

4.9.  Розгляд поточного звіту стажиста Кріль Валентина Ярославовича (керівник 

стажування адвокат Якимчук Надія Павлівна). 

4.10 . Розгляд поточного звіту стажиста Діденко Тетяни Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

4.11. Розгляд поточного звіту стажиста Кравчук Світлани Петрівни (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

5. Розгляд заяв про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування: 

5.1.  Розгляд заяви Мельникової Алли Володимирівни. 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1. Розгляд заяви Бровчука Миколи Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Хмелевської Наталії Володимирівни. 

6.2. Розгляд заяви Мельничука Ігоря Миколайовича про направлення на стажування 

до адвоката Заболотного Антона Миколайовича.  

6.3. Розгляд заяви Сапуги Юлії Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Цюпик Ольги Василівни. 

6.4. Розгляд заяви Ігнатенко Ольги Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Місяця Андрія Петровича. 

6.5. Розгляд заяви Ткачука Олега Анатолійовича про направлення на стажування до 

адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича.  

6.6. Розгляд заяви Бай Марії Василівни про направлення на стажування до адвоката 

Семененко Людмили Михайлівни. 

7. Розгляд заяви адвоката Сітнікова А.В. про включення до реєстру керівників 

стажування. 

8. Розгляд заяв адвокатів про включення відомостей про помічників адвокатів 

до ЄРАУ: 
8.1. Розгляд заяви адвоката Баса Романа Олексійовича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Талалай Андрія Славомировича.  

8.2. Розгляд заяви адвоката Кузняка Андрія Анатолійовича про включення відомостей 

до ЄРАУ про помічника адвоката Бігняка Миколи Івановича. 

9. Розгляд питання про нагородження адвокатів Хмельницької області до дня 

адвокатури. 

10. Питання внесення змін до Єдиного реєстру адвокатів України. 

11. Обговорення законопроектів «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

12. Інше. 

 

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

адвокатською діяльністю 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Доценко Олександрі Олександрівні 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Клюці Ігорю Володимировичу  



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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Мотковій Ользі Дем΄янівні 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Чайці Олені Юріївні  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Прядуну Олексію Володимировичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Вінічуку Олександру Миколайовичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Теслюк Елліні Романівні  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Коцюбенко 

Галини Василівни (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Петрович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Коцюбенко Галини Василівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Коцюбенко Галині Василівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Коцюбенко Галиною Василівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 31 жовтня 2018 року о 13 год. 00  хв./повний текст рішення 

додається/. 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Жданкіної Лариси 

Костянтинівни (керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.2.Вирішили:      

Затвердити звіт  Жданкіної Лариси Костянтинівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Жданкіній Ларисі Костянтинівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Жданкіною Ларисою Костянтинівною Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області  призначити на 31 жовтня 2018 року о 13 год. 00  хв./повний 

текст рішення додається/.  

2.3. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Варцаби Сергія 

Анатолійовича (керівник стажування адвокат Клюка Володимир Федорович) 

2.3.Вирішили:       
Затвердити Звіт про проходження стажування Варцаби Сергія Анатолійовича. 

Видати Варцабі Сергію Анатолійовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Варцабою Сергієм Анатолійовичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 31 жовтня 2018 року/повний текст рішення 

додається/. 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кордас Жанни Анатоліївни 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.4.Вирішили:       

Затвердити звіт Кордас Жанни Анатоліївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Кордас Жанні Анатоліївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Кордас Жанною Анатоліївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 31 жовтня  2018 року. /повний текст рішення 

додається/. 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Прядун Лесі Вадимівни 

(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович) 

2.5.Вирішили:       

Затвердити звіт Прядун Лесі Вадимівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Прядун Лесі Вадимівни, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на зайняття адвокатською діяльністю. 



Складання Прядун Лесею Вадимівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 31 жовтня 2018 року о 13 год. 00  хв./повний текст рішення 

додається/. 

2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Начичко Василя 

Олександровича (керівник стажування адвокат Дацишина Мирослава Валентинівна) 

2.6.Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Начичко Василя Олександровича. 

Видати Начичко Василю Олександровичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Начичко Василем Олександровичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 31 жовтня 2018 року./повний текст рішення 

додається/.  

 2.7.  Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Ватрас Оксани 

Миколаївни (керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович) 

2.7.Вирішили:      

Затвердити Звіт про проходження стажування Ватрас Оксаною Миколаївною. 

Видати Ватрас Оксані Миколаївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 

складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Ватрас Оксаною Миколаївною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 31 жовтня 2018 року./повний текст рішення 

додається/. 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Бундз Тетяни Вікторівни (керівник стажування 

адвокат Дем΄янова Олена Вікторівна) 

Заслухали:   

Доповідач  Чулкова Н.К.   -  доповіла про  результати перевірки документів 1-го звітного періоду 

стажування Бундз Т.В., якою відпрацьовано 244 годин та підготовлено 19 проектів документів 

правового характеру. В нас відбулась співбесіда зі стажистом з приводу документів звіту. Наразі, 

суттєвих зауважень до проектів немає, є рекомендація звернути увагу на ст.ст.175-177 ЦПК 

України. В цілому звіт може бути затверджений, відповідний проект рішення надаю.  

За результатами обговорення інших пропозицій не надійшло, головуюча винесла на голосування 

проект рішення  про затвердження поточного звіту з зауваженнями .  

Голосували : «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

3.1.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Бундз Тетяни Вікторівни про проходження 244 годин 

стажування за період стажування з 31.07.2018 р. по 30.09.2018 р. 

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

рішення./повний текст рішення додається/. 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Гіппіуса Романа Олександровича (керівник 

стажування адвокат Гіппіус Олександр Борисович) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження Гіппіусом Р.О. 143 годин стажування    за період 

стажування з 13.06.2018р. по 13.08.2018р. 

Рекомендувати стажисту Гіппіусу Р.О. та керівнику стажування адвокату Гіппіусу О.Б. врахувати 

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

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Коберського Андрія Павловича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

3.3.Вирішили:       

Затвердити поточний  звіт Коберського Андрія Павловича про проходження 228 годин стажування  

за період з 16.07.2018 по 16.09.2018 року./повний текст рішення додається/. 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Омелянчука Олександра Вікторовича 

(керівник стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Омелянчук Олександр Вікторович  про проходження стажування за 

період з 30.07.2018 р. по 30.09.2018 р. /повний текст рішення додається/. 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Рутківської Катерини Антонівни (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович) 

3.5.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт  Рутківської Катерини Антонівни про проходження 280 годин 

стажування  за період з 13.07.2018 по 13.09.2018 року./повний текст рішення додається/. 



3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Кара Вікторії Григорівни (керівник 

стажування Барилюк Оксана Антонівна) 

3.6.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Карої Вікторії Григорівни  про проходження стажування за період з 

20.07.2018 р. по 20.09.2018 р.  з врахуванням зауважень./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Лісового Ярослава Анатолійовича (керівник 

стажування Шамрай Василь Вікторович) 

4.1.Вирішили:       

Затвердити  2-й  поточний звіт Лісового Ярослава Анатолійовича про проходження стажування за   

період  10.06.2018р  по 10.08.2018р./повний текст рішення додається/. 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Осташа Михайла Савовича (керівник 

стажування Заболотний Антон Миколайович) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Осташа Михайла Савовича за період стажування з 17.07.2018р. по 

17.09.2018р./повний текст рішення додається/. 

4.3.  Розгляд  звіту про результати стажування Смішної Ілони Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

4.3.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження стажування Смішною Ілоною Вікторівною за період з 

16 липня 2018 року по 14 вересня  2018 року./повний текст рішення додається/. 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Мевши Дениса Васильовича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна) 

4.4.Вирішили:      

Затвердити другий поточний звіт Мевши Дениса Васильовича про проходження 299 годин 

стажування за період стажування з 16.07.2018 р. по 17.09.2018 р. 

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

рішення./повний текст рішення додається/. 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Московчука Богдана Олександровича 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

4.5.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Московчука Богдана Олександровича за період стажування з 

19.07.2018р. по 19.09.2018р. 

Рекомендувати стажисту при подальшому проходженні стажування, врахувати поради, зазначені в 

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

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Поліщук Світлани Олексіївни (керівник 

стажування адвокат Клюка Володимир Федорович) 

4.6.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт Поліщук Світлани Олексіївни про проходження  стажування  за період 

з  14.07.2018р. по 14.09.2018 року./повний текст рішення додається/. 

4.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Матущак Руслани Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Баєва Наталія Ярославівна) 

4.7.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Матущак Руслани Миколаївни за період стажування з 24.07.2018р. по 

23.09.2018р./повний текст рішення додається/. 

4.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Андрощук Лариси Степанівни (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович) 

4.8. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Андрощук Лариси Степанівни за період стажування з 19.07.2018р. по 

19.09.2018р. 

 Рекомендувати стажисту при подальшому проходженні стажування, врахувати поради, зазначені 

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

4.9.  Розгляд  звіту про результати стажування Кріля Валентина Ярославовича 

(керівник стажування адвокат Якимчук Надія Павлівна). 

4.9.Вирішили:      

Затвердити другий поточний звіт Кріль В.Я. про проходження 243 години стажування за період з 

19.07.2018р. по 17.09.2018р. Рекомендувати стажисту Кріль В.Я. врахувати поради, зазначені в 

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



4.10.Розгляд поточного звіту стажиста Діденко Тетяни Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

4.10. Вирішили:       

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Діденко Тетяни Вікторівни про проходження 214 годин 

стажування за  період  17.07.2018 р.  по 17.09.2018 р. /повний текст рішення додається/. 

4.11.Розгляд поточного звіту стажиста Кравчук Світлани Петрівни (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

4.11.Вирішили:      

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Кравчук С.П.  за період з 17 

липня 2018 року по 16 вересня 2018 року./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 Мельникової Алли Володимирівни  

5.1. Вирішили : 

Видати   Мельниковій Аллі Володимирівні   Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. 

Складання Мельниковою Аллою Володимирівною   Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 31 жовтня 2018 року о 13.00 годині за адресою: м. 

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

 

 6.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

6.1.Розгляд заяви Бровчука Миколи Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Хмелевської Наталії Володимирівни.    

6.1.Вирішили:  

Видати Бровчуку Миколі Васильовичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

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

Хмелевську Наталію Володимирівну,   свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

456 видане Хмельницькою обласною КДКА 14.01.2010р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Г.Сковороди, 11/2 

кв.9.  

Затвердити індивідуальний план стажування Бровчука М.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 Бровчуком М.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/. 

6.2. Розгляд заяви Мельничука Ігоря Миколайовича про направлення на стажування 

до адвоката Заболотного Антона Миколайовича. 

6.2.Вирішили:  

Видати Мельничуку Ігорю Миколайовичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

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

Заболотного Антона Миколайовича,   свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

439 видане Хмельницькою обласною КДКА 18.11.2009р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, обл. Хмельницька, р-н. Хмельницький, с. 

Давидківці, вул. Московська, 16/1.  

Затвердити індивідуальний план стажування Мельничука І.М. 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 Мельничуком І.М.  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/. 

6.3. Розгляд заяви Сапуги Юлії Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Цюпик Ольги Василівни.  

6.3.Вирішили:  

Видати Сапузі Юлії Володимирівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Сапуги Ю.В.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Цюпик 

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

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

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, буд. 57, оф 629.  

Затвердити індивідуальний план стажування Сапуги Ю.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 Сапугою Ю.В.   Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 

стажування та інші матеріали стажування:   

        -  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 

стажування; 

        - другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох місяців 

стажування. 

/повний текст рішення додається/. 

6.4. Розгляд заяви Ігнатенко Ольги Володимирівни про направлення на стажування 

до адвоката Місяця Андрія Петровича.  

6.4. Вирішили:  

Видати Ігнатенко Ользі Володимирівні  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Ігнатенко О.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 Ігнатенко О.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 Ігнатенко 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/. 

6.5. Розгляд заяви Ткачука Олега Анатолійовича про направлення на стажування до 

адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича. 

6.5.Вирішили:  



Видати Ткачуку Олегу Анатолійовичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

Бляхарського Ярослава Станіславовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 480, видане 30.06.2010 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

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

Старокостянтинівське шосе, буд. 26.  

Затвердити індивідуальний план стажування Ткачука О.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 Ткачуком О.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. 

/повний текст рішення додається/. 

6.6. Розгляд заяви Бай Марії Василівни про направлення на стажування до адвоката 

Семененко Людмили Михайлівни.  

6.6.Вирішили:  

Видати Бай Марії Василівні  направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Бай М.В.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Семененко 

Людмилу Михайлівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 63 видане  

Тернопільською обласною КДКА 02.07.1993р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

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

Затвердити індивідуальний план стажування Бай М.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 Бай М.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. Розгляд заяви адвоката Сітнікова Андрія Володимировича про включення до реєстру 

керівників стажування. 

Заслухали: 

7.Вирішили:  

Адвоката  Сітнікова Андрія Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 256, видане 19.10.2002р.Хмельницькою обласною КДКА, який здійснює 

адвокатську діяльність індивідуально робоча адреса: м. Хмельницький, вул. Героїв 

Майдану,буд.48, к.34, включити до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької 

області, відкрити 3 (три) вакантних  місць стажистів./повний текст рішення додається/.     

 

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

ЄРАУ: 

8.1.  Розгляд заяви адвоката Баса Романа Олексійовича про включення відомостей до 

ЄРАУ про помічника адвоката Талалай Андрія Славомировича. 

Заслухали: 



 

8.1.Вирішили:  

Заяву адвоката Бас Романа Олексійовича про  внесення до ЄРАУ даних про помічника  адвоката 

Талалай Андрія Славомировича та про видачу останньому посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Талалай 

Андрія Славомировича, який закріплений за адвокатом Бас Романом Олексійовичем, свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № 714, видане 28.04.2012р. на підставі рішення 

Хмельницької обласної КДКА №25 від 28.03.2012р., згідно даних ЄРАУ, здійснює адвокатську 

діяльність індивідуально, робоча адреса:  Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. 

Шевченка,34, офіс 227.              

 Видати Талалай Андрію Славомировичу посвідчення помічника адвоката встановленого 

зразка./повний текст рішення додається/. 

 

8.2    Розгляд заяви адвоката Кузняка Андрія Анатолійовича про внесення в ЄРАУ 

відомостей про помічника адвоката Бігняка Миколу Івановича  

8.2.Вирішили:  

Заяву адвоката Кузняка Андрія Анатолійовича про  внесення до ЄРАУ даних про помічника  

адвоката Бігняка Миколу Івановича  та про видачу останньому посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

Внести до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Бігняка 

Миколу Івановича, який закріплений за адвокатом Кузняком Андрієм Анатолійовичем, свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № 368, видане 31.10.2005р. Хмельницькою 

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

адреса:  Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Сковороди,46, кв.55.              

Видати Бігняку Миколі Івановичу посвідчення помічника адвоката встановленого зразка.      

/повний текст рішення додається/. 

 

9. Про нагородження адвокатів до Дня адвокатури України 

9.Вирішили:  

Розгляд питання про нагородження адвокатів до Дня адвокатури України перенести на наступне 

засідання ради 31.10.2018 р. 

 

10. Питання внесення змін до Єдиного реєстру адвокатів України.    

10. Вирішили:       

Дозволити  адміністратору бази даних ЄРАУ в Раді адвокатів Хмельницької області Басістій Н.Ю. 

внести зміни в обліковий запис адвоката Марцинкевича Віталія Анатолійовича в Єдиному реєстрі 

адвокатів України, в  розділі інформації  про зупинення адвокатської діяльності і вважати надану 

ним заяву від 11.11.2012 року,  підставою  для внесення до Єдиного реєстру адвокатів України 

запису про зупинення ним права на заняття адвокатською діяльністю. 

 

            11. Обговорення альтернативних законопроектів про адвокатуру та адвокатську 

діяльність. 

 

 

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

 

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


