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Порядок денний: 

 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Лісовому Ярославу Анатолійовичу. 

1.2.  Павловському Сергію Мар´яновичу. 

1.3.  Сергійчуку Юрію Вікторовичу. 

1.4.  Лукіянчук Оксані Миколаївні. 

1.5.  Коцюбі Наталі Олександрівні. 

1.6.  Ватрас Оксані Миколаївні. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Площинської Анастасії 

Олексіївни (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Юдаєва Андрія Віталійовича 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Смішної Ілони Вікторівни 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бабіча Олександра 

Олександровича (керівник стажування адвокат Баєва Наталія Ярославівна). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Зданевич Лариси Іванівни 

(керівник стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кабенок Юлії Валеріївни 

(керівник стажування адвокат Свірневська Наталія Віталіївна). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Яшан Наталії Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Твердун Микола Миколайович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Драч Світлани Олегівни (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Ваківа Василя Васильовича (керівник 

стажування Клюка Володимир Федорович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Ахтимчука Сергія Івановича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Коробей Тетяни Дмитрівни (керівник 

стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Кулєби Ірини Ігорівни (керівник стажування 

адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

3.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Вороновської Наталії Василівни (керівник 

стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

3.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Вонсовича Михайла Михайловича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 



3.9.  Розгляд поточного звіту стажиста Сурника Сергія Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович). 

3.10.Розгляд поточного звіту стажиста Остафійчук Олександри Олександрівни 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Повторний розгляд поточного звіту стажиста Гіппіуса Романа Олександровича 

(керівник стажування адвокат Гіппіус Олександр Борисович). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Маринчака Олександра Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Ксьондзик Ганни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

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

адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Паньшина Сергія Степановича (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович). 

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Приймак Наталії Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович). 

4.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Урсуляк Нелі Петрівни (керівник стажування 

адвокат Шпак Артем Павлович). 

4.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Рудницької Інни Валеріївни (керівник 

стажування адвокат Гетманюк Олександр Володимирович). 

4.9.  Розгляд поточного звіту стажиста Кріль Валентина Ярославовича (керівник 

стажування адвокат Якимчук Надія Павлівна). 

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Шаповала Володимира Сергійовича про направлення на 

стажування до адвоката Місяця Андрія Петровича. 

5.2. Розгляд заяви Ходаковського Руслана Володимировича про направлення на 

стажування до адвоката Бондаря Віктора Броніславовича.  

5.3. Розгляд заяви Івасюк Христини Сергіївни про направлення на стажування до 

адвоката Рохова Олега Володимировича. 

5.4. Розгляд заяви Якимчука Вадима Вадимовича про направлення на стажування до 

адвоката Мазура Андрія Петровича. 

6. Розгляд заяви адвоката Рохова Олега Володимировича про збільшення 

кількості місць стажистів.  

7. Інше. 

 

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

адвокатською діяльністю 

 

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Площинської Анастасії 

Олексіївни (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Площинської Анастасії Олексіївни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Площинській Анастасії Олексіївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Площинською Анастасією Олексіївною Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 12 грудня  2018 року.          

/повний текст рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Юдаєва Андрія Віталійовича 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.2.Вирішили:      

Затвердити звіт Юдаєва Андрія Віталійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Юдаєву Андрію Віталійовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 



Складання Юдаєвим Андрієм Віталійовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 12 грудня  2018 року.          

/повний текст рішення додається/.  
 

2.3. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Смішної Ілони 

Вікторівни (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

2.3.Вирішили:       
Затвердити звіт  Смішної Ілони Вікторівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Смішній Ілоні Вікторівні в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Смішною І.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о 14 год. 00  хв. 12 грудня 2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Бабіча Олександра 

Олександровича (керівник стажування адвокат Баєва Наталія Ярославівна) 

2.4.Вирішили:       

Затвердити звіт  Бабіча Олександра Олександровича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Бабічу Олександру Олександровичу в день складання  Присяги адвоката України 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

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

призначити  о 14 год. 00  хв. 12 грудня 2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Зданевич Лариси Іванівни 

(керівник стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

2.5.Вирішили:       

Затвердити звіт Зданевич Лариси Іванівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Зданевич Ларисі Іванівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Зданевич Ларисою Іванівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 12 грудня 2018 року.      /повний текст рішення 

додається/. 

  

2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кабенок Юлії Валеріївни (керівник 

стажування адвокат Свірневська Наталія Віталіївна) 

2.6. Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Кабенок Юлії Валеріївни. 

Видати Кабенок Юлії Валеріївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 

складання нею Присяги адвоката України. 

Складання Кабенок Юлією Валеріївною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 12 грудня  2018 року./повний текст рішення 

додається/.  
 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Яшан Наталії Володимирівни (керівник стажування 

адвокат Твердун Микола Миколайович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт Яшан Наталії Василівни про проходження 145 годин стажування  за 

період з  01.09.2018 по 31.10.2018 року. 

Звернути увагу Яшан Н.В. та адвоката Твердуна М.М. на необхідність додаткового опрацювання 

відповідних тем стажування з метою усунення недоліків першого етапу стажування зазначених в 

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

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Драч Світлани Олегівни (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Драч Світлани Олегівни за період стажування з 08.08.2018р. по 

08.10.2018р./повний текст рішення додається/. 



3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Ваківа Василя Васильовича (керівник стажування 

адвокат Клюка Володимир Федорович) 

Заслухали:   

3.3. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Ваківа Василя Васильовича  про проходження 188 годин   стажування за 

період з 20.08.2018р. по 20.10.2018р. 

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

рішення./повний текст рішення додається/ 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Ахтимчука Сергія Івановича (керівник стажування 

адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт Ахтимчука Сергія Івановича про проходження 194 годин стажування  

за період з 17.08.2018 по 17.10.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Коробей Тетяни Дмитрівни (керівник стажування 

Пілінський Сергій Ігорович) 

3.5. Вирішили:      

Затвердити перший поточний звіт Коробей Тетяни Дмитрівни про проходження 239 годин 

стажування за період стажування з 09.08.2018 року по 09.10.2018 року. 

Рекомендувати стажисту Коробей Т.Д. врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Кулеби Ірини Ігорівни (керівник стажування адвокат 

Черевик Сергій Станіславович) 

3.6.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Кулеби Ірини Ігорівни про проходження 226 годин стажування  за 

період з 14.08.2018р. по 14.10.2018р./повний текст рішення додається/. 

 

3.7. Розгляд поточного звіту стажиста Вороновської Наталії Василівни (керівник стажування 

адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

3.7. Вирішили:       

Затвердити  1-й поточний  звіт Вороновської Наталії Василівни про проходження 126 годин 

стажування  за період з 29.08.2018 по 28.10.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

3.8.Розгляд поточного звіту стажиста Вонсовича Михайла Михайловича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

3.8. Вирішили: 

Затвердити  1-й поточний  звіт Вонсовича Михайла Михайловича про проходження 212 годин 

стажування  за період з 10.08.2018 по 10.10.2018 року. 

Звернути увагу Вонсовича М.М. на необхідність дотримання встановлених строків подання звітів 

про результати стажування./повний текст рішення додається/. 

 

3.9. Розгляд поточного звіту стажиста Сурника Сергія Миколайовича (керівник стажування 

адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович) 

Заслухали: 

3.9. Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Сурника Сергія Миколайовича про проходження 187 

годин стажування за період з 16 серпня по  16 жовтня 2018р. 

Стажисту Сурнику Сергію Миколайовичу усунути недоліки першого етапу стажування вказані у 

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

разом з наступним поточним звітом./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів: 

        4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Гіппіуса Романа Олександровича (керівник 

стажування Гіппіус Олександр Борисович) 

4.1.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт про проходження Гіппіусом Р.О. 240 годин стажування    за 

період стажування з 13.08.2018р. по 13.10.2018р./повний текст рішення додається/. 



4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Маринчака Олександра Миколайовича 

(керівник стажування Банашко Ірина Юріївна) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Маринчака Олександра Миколайовича про проходження стажування 

за період з 19.08.2018 р. по 19.10.2018 р./повний текст рішення додається/. 

 

4.3.  Розгляд  звіту про результати стажування Ксьондзик Ганни Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

4.3.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Ксьондзик Ганни Володимирівни   про проходження 228 годин 

стажування за період з 20.08.2018 рік по 20.10.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Пилипчук Надії Юріївни (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

4.4.Вирішили:      

Затвердити поточний звіт Пилипчук Надії Юріївни за період стажування з 04.09.2018р. по 

03.11.2018р./повний текст рішення додається/. 

 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Паньшина Сергія Степановича (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович) 

4.5.Вирішили:       

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Паньшина Сергія Степановича про проходження 269 

годин стажування за  період  28.08.2018 р.  по 28.10.2018 р. 

Стажисту Паньшину Сергію Степановичу 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/.  

 

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Приймак Наталії Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович) 

4.6. Вирішили:       

Затвердити другий поточний  звіт  Приймак Наталії Вікторівни  про проходження 197 годин 

стажування  за період з  22.08.2018р. по 22.10.2018 року./повний текст рішення додається/. 

 

4.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Урсуляк Нелі Петрівни (керівник 

стажування адвокат Шпак Артем Павлович) 

4.7.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Урсуляк Нелі Петрівни про проходження 211 годин стажування за 

період з 21.08.2018 р. по 20.10.2018 р./повний текст рішення додається/. 

 

4.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Рудницької Інни Валеріївни (керівник 

стажування адвокат Гетманюк Олександр Володимирович) 

4.8. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Рудницької Інни Валеріївни про проходження 390 годин стажування 

за період з 18.08.2018 р. по 18.10.2018 р. /повний текст рішення додається/. 

 

 5.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

5.1.Розгляд заяви Шаповала Володимира Сергійовича про направлення на 

стажування до адвоката Місяця Андрія Петровича.    

5.1.Вирішили:  

Видати Шаповалу Володимиру Сергійовичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Шаповала В.С.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Місяця 

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

Хмельницькою обласною КДКА 05.03.2003р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

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

Затвердити індивідуальний план стажування Шаповала В.С. 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 Шаповал В.С. 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/. 

 

5.2. Розгляд заяви Ходаковського Руслана Володимировича про направлення на 

стажування до адвоката Бондаря Віктора Броніславовича. 

5.2.Вирішили:  

Видати Ходаковському Руслану Володимировичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Ходаковського Р.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Бондаря Віктора Броніславовича,   свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 580 

видане Хмельницькою обласною КДКА 07.03.2011р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 63, 

офіс 1.  

Затвердити індивідуальний план стажування Ходаковського Р.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 Ходаковським Р.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/. 

 

5.3. Розгляд заяви Івасюк Христини Сергіївни про направлення на стажування до 

адвоката Рохова Олега Володимировича.  

5.3. Вирішили:  

Видати Івасюк Христині Сергіївні  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Івасюк Х.С. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Рохова 

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

Хмельницькою обласною КДКА 09.11.2002р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

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

Затвердити індивідуальний план стажування Івасюк Х.С.  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 Івасюк Х.С. 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./повний текст рішення додається/. 

 

5.4. Розгляд заяви Якимчука Вадима Вадимовича про направлення на стажування до 

адвоката Мазура Андрія Петровича.  

5.4. Вирішили:  

Видати Якимчуку Вадиму Вадимовичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   



Керівником стажування Якимчука В.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Мазур 

Андрій Петрович,  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 546 видане 

Хмельницькою обласною КДКА 01.08.2011р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Вайсера, буд.7, офіс 206.  

Затвердити індивідуальний план стажування Якимчука 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 Якимчуком 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./повний текст рішення додається/. 

 

6. Розгляд заяви адвоката Рохова Олега Володимировича про збільшення кількості  

місць стажистів. 

6.Вирішили : 

Збільшити до трьох кількість вакантних місць стажистів у керівника стажування Рохова Олегав 

Володимировича, відповідні відомості внести в реєстр керівників стажування у Хмельницькій 

області.  

 

 

 

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

 

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


