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                                                                                       Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Площинській Анастасії Олексіївни. 

1.2.  Юдаєву Андрію Віталійовичу. 

1.3.  Смішній Ілоні Вікторівні. 

1.4.  Бабічу Олександру Олександровичу. 

1.5.  Зданевич Ларисі Іванівні. 

1.6.  Кабенок Юлії Валеріївні. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Щербака Андрія Євгеновича 

(керівник стажування адвокат Призиглей М.І.). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кравчук Світлани Петрівни 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Мевши Дениса Васильовича 

(керівник стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Осташа Михайла Савовича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Поліщук Світлани Олексіївни 

(керівник стажування адвокат Клюка Володимир Федорович). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кріля Валентина 

Ярославовича (керівник стажування адвокат Якимчук Надія Павлівна). 

2.7. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Діденко Тетяни Вікторівни 

(керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

2.8.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Андрощук Лариси Степанівни 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

2.9.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Матущак Руслани Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Баєва Наталія Ярославівна). 

2.10.Розгляд звіту про результати стажування стажиста Московчука Богдана                                     

Олександровича (керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Раац Наталі Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Філоненка Ярослава Андрійовича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Садового Василя Миколайовича (керівник 

стажування Стасишин Анатолій Леонтійович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Бабчинського Віктора Карловича (керівник 

стажування адвокат Твердун Микола Миколайович). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Фіщук Альони Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 



3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Гандзюка Владислава Владиславовича (керівник 

стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 

3.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Бай Марії Василівни (керівник стажування 

адвокат Семененко Людмила Михайлівна). 

3.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Кравчук Дарини Василівни (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

3.9.  Розгляд поточного звіту стажиста Вольської Вікторії Леонідівни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

3.10.Розгляд поточного звіту стажиста Вагіної Ірини Дмитрівни (керівник стажування 

адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

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

адвокат Дем΄янова Олена Вікторівна). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Карої Вікторії Григорівни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Омелянчука Олександра Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Свердлюка Олександра Олександровича 

(керівник стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Рутківської Катерини Антонівни (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Коберського Андрія Павловича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

5. Розгляд заяв адвокатів щодо керівництва стажуванням: 
5.1.  Розгляд заяви адвоката Косіка Сергія Вікторовича про включення до реєстру 

керівників стажування. 

5.2.  Розгляд заяви адвоката Гуменюк Оксани Сергіївни про включення до реєстру 

керівників стажування.  

5.3. Розгляд заяви адвоката Цюпик Ольги Василівни про збільшення вакантних місць 

стажистів 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1. Розгляд заяви Левицької Юлії Сергіївни про направлення на стажування до 

адвоката Шпака Артема Павловича. 

6.2.  Розгляд заяви Сарафіна Віктора Францовича про направлення на стажування до 

адвоката Шамрая Василя Вікторовича.  

6.3. Розгляд заяви Федонюк Галини Сергіївни про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни. 

6.4. Розгляд заяви Флиса Василя Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Бондаря Віктора Броніславовича. 

6.5. Розгляд заяви Жещинської Інни Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни.  

6.6. Розгляд заяви Упадова Дениса Дмитровича про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича. 

6.7. Розгляд заяви Способа Ігоря Олексійовича про направлення на стажування до 

адвоката Цюпик Ольги Василівни.  

7. Розгляд заяви Святецького Дмитра Вікторовича про видачу свідоцтв про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

8. Розгляд заяви Кізюн Ольги Юріївни про заміну свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  

9. Розгляд і затвердження Плану заходів з підвищення кваліфікації адвокатів 

Хмельницької області на 2019 рік. 

10. Розгляд питання щодо проведення зборів адвокатів регіону та Конференції 

адвокатів Хмельницької області  

11. Розгляд заяви адвоката Самбір О.Є. про звільнення від сплати щорічного внеску. 

12.  Інше.  Розгляд питання про організацію і проведення урочистого заходу з нагоди 

Дня адвокатури України 19 грудня 2018 року.  

.  

 

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

адвокатською діяльністю 

Звучить Гімн України  



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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Площинській Анастасії Олексіївни  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Юдаєву Андрію Віталійовичу   

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Смішній Ілоні Вікторівні  

ХМ №000205 від 12.12.2018 р., посвідчення адвоката  №000235 від 12.12.2018 р., копію Присяги. 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Бабічу Олександру Олександровичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Зданевич Ларисі Іванівні  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Кабенок Юлії Валеріївни  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Щербака Андрія 

Євгеновича (керівник стажування адвокат Призиглей Марія Іванівна) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Щербака Андрія Євгеновича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Щербаку Андрію Євгеновичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Щербаком Андрієм Євгеновичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 січня  2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.2.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кравчук Світлани Петрівни 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити звіт  Кравчук Світлани Петрівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Кравчук С.П. в день складання Присяги адвоката України Свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю. 

Складання Кравчук С.П. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о 14год. 00  хв. 09 січня 2019 року./повний текст рішення додається/.  

2.3.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Мевши Дениса Васильовича 

(керівник стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна) 

2.3.Вирішили:       

Затвердити звіт про проходження стажування Мевші Дениса Васильовича про проходження 

стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Мевші Денису Васильовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання ним присяги адвоката України. 

Складання Мевшею Денисом Васильовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 09 січня 2019 року./повний текст рішення 

додається/.  

2.4.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Осташа Михайла 

Савовича (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

2.4.Вирішили:      

Затвердити звіт Осташа Михайла Савовича про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.            

Видати Осташу Михайлу Савовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Осташем Михайлом Савовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 січня 2018 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Поліщук Світлани Олексіївни 

(керівник стажування адвокат Клюка Володимир Федорович) 

Затвердити звіт Поліщук Світлани Олексіївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Поліщук Світлані Олексіївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 



Складання Поліщук Світланою Олексіївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 січня  2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кріля Валентина Ярославовича 

(керівник стажування адвокат Якимчук Надія Павлівна) 

2.6.Вирішили:      

Затвердити звіт Кріль Валентина Ярославовича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

 Видати Кріль Валентину Ярославовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

 Складання Кріль Валентином Ярославовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 січня   2019 року./повний текст рішення 

додається/.  

2.7.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Діденко Тетяни  

Вікторівни (керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

2.7.Вирішили:       
Затвердити звіт Діденко Тетяни Вікторівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Діденко Тетяні Вікторівні в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Діденко Тетяною Вікторівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 січня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.8. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Андрощук Лариси Степанівни 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович) 

2.8.Вирішили:       

Затвердити звіт  Андрощук Лариси Степанівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Андрощук Ларисі Степанівни, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Андрощук Ларисою Степанівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о  14год. 00  хв. 09 січня  2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.9.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста  Матущак Руслани 

Миколаївни (керівник стажування адвокат  Баєва Наталія Ярославівна) 

2.9.Вирішили:       
Затвердити звіт Матущак Руслани Миколаївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.            

Видати Матущак Руслані Миколаївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Матущак Русланою Миколаївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 січня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.10. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Московчук Богдан 

Олександрович (керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

2.10.Вирішили:       

Затвердити звіт Московчука Богдана Олександровича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Московчуку Богдану Олександровичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Московчуком Богданом Олександровичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 січня 2018 року. /повний текст рішення 

додається/.  
 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Раац Наталі Олександрівни (керівник стажування 

адвокат Кушнір Володимир Анатолійович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити  1-й поточний  звіт Раац Наталі Олександрівни про проходження стажування  за період з 

21.09.2018 по 21.11.2018.  



Зобов’язати Раац Н.К. надати об’єктивну/уточнену інформацію щодо обсягу виконання плану 

стажування та кількості пройдених  годин стажування за період з  21.09.2018 по 21.11.2018./повний 

текст рішення додається/. 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Філоненко Ярослава Андрійовича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Філоненка Ярославова Андрійовича про проходження 205 годин 

стажування за період з 25.09.2018 р. по 25.11.2018 р.  з врахуванням зауважень. /повний текст рішення 

додається/. 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Садового Василя Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Стасишин Анатолій Леонтійович) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити перший поточний звіт Садового В.М. про проходження стажування за період стажування з 

13.08.2018р. по 12.10.2018р. 

Рекомендувати стажисту Садовому В.М. та керівнику стажування усунути недоліки зазначені в 

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

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Бабчинського Віктора Карловича (керівник 

стажування адвокат Твердун Микола Миколайович) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста  Бабчинського Віктора Карловича про проходження 225 

годин стажування за період з 28 вересня по  28 листопада 2018р/повний текст рішення додається/. 

3.5.Розгляд поточного звіту стажиста Фіщук Альони Анатоліївни (керівник стажування 

Савінський Олег Петрович) 

3.5.Вирішили:       

Затвердити  1-й поточний  звіт Фіщук Альони Анатоліївни про проходження 230 годин стажування  за 

період з 19.09.2018 по 19.11.2018.  

Зобов’язати Фіщук А.А. надати об’єктивну/уточнену інформацію щодо обсягу виконання плану 

стажування та кількості пройдених  годин стажування за період з  19.09.2018 по 19.11.2018./повний 

текст рішення додається/. 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Гандзюка Владислава Владиславовича (керівник 

стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович) 

3.6.Вирішили:      

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Гандзюка Владислава Владиславовича про проходження 193 

годин стажування за  період  17.09.2018 р.  по 16.11.2018 р./повний текст рішення додається/. 

3.7.Розгляд поточного звіту стажиста Бай Марії Василівни (керівник стажування адвокат 

Семененко Людмила Михайлівна) 

3.7. Вирішили:        

Затвердити перший поточний звіт стажиста  Бай Марії Василівни про проходження стажування за 

період з 11 жовтня по  11 грудня 2018 року./повний текст рішення додається/. 

3.8. Розгляд поточного звіту стажиста Кравчук Дарини Василівни (керівник стажування 

Місяць Андрій Петрович) 

3.8.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Кравчук Дарини Василівни за період стажування з 4.10.2018р. по 

4.12.2018р./повний текст рішення додається/. 

3.9. Розгляд поточного звіту стажиста Вольської Вікторії Леонідівни (керівник стажування 

адвокат Возняк Аля Гюндузівна) 

3.9.Вирішили:      

Затвердити перший поточний звіт стажиста  Вольської Вікторії Леонідівни про проходження 273 годин 

стажування за період з 17 вересня по  17 листопада 2018 р. 

Стажисту Вольській Вікторії Леонідівні 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/. 

3.10. Розгляд поточного звіту стажиста Вагіної Ірини Дмитрівни (керівник стажування 

Ватрас Володимир Антонович) 

3.10. Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Вагіної Ірини Дмитрівни за період стажування з 21.09.2018р. по 

21.11.2018р./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

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

Дем΄янова Олена Вікторівна) 

4.1.Вирішили:       



Затвердити  поточний  звіт Бундз Тетяни Вікторівни про проходження 248 годин стажування  за період 

з  01.10.2018р. по 30.11.2018 року./повний текст рішення додається/. 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Карої Вікторії  Григорівни (керівник стажування 

Барилюк Оксана Антонівна) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт про проходження Карою Вікторією Григорівною 170 годин стажування за 

період з 21 вересня 2018 року по 20 листопада  2018 року./повний текст рішення додається/. 

4.3.Розгляд поточного звіту стажиста Омелянчука Олександра Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна) 

4.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Омелянчука Олександра  Вікторовича  про проходження стажування за 

період з 01.10.2018 р. по 30.11.2018 р./повний текст рішення додається/. 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Свердлюка Олександра Олександровича (керівник 

стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович) 

4.4.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Свердлюка Олександра Олександровича про проходження 200 годин 

стажування за період з 19.08.2018 р. по 19.10.2018 р. 

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

рішення./повний текст рішення додається/. 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Рутківської Катерини Антонівни (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович) 

4.5.Вирішили:       

Затвердити  2-й поточний  звіт  Рутківської Катерини Антонівни про проходження 164 годин 

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

4.6. Розгляд поточного звіту стажиста Коберського Андрія Павловича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

4.6.Вирішили: 

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Коберського Андрія Павловича про проходження 224 годин 

стажування за  період  16.09.2018 р.  по 16.11.2018 р./повний текст рішення додається/. 

 

  5.Розгляд заяв адвокатів з питань керівництва стажуванням: 

  5.1.Розгляд заяви адвоката Косіка Сергія Васильовича про включення до реєстру 

керівників стажування 

5.1.Вирішили:  

Відмовити  адвокату Косіку Сергію Васильовичу у включенні до Реєстру керівників стажування. 

/повний текст рішення додається/. 

5.2.Розгляд заяви адвоката Гуменюк Оксани Сергіївни про включення до реєстру 

керівників стажування. 

5.2.Вирішили:  

Адвоката Гуменюк Оксану Сергіївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 375, видане 08.06.2006р. Хмельницькою 

обласною КДКА, яка здійснює адвокатську діяльність індивідуально робоча адреса: м. Хмельницький, 

вул.. Перемоги,1, кв.30, включити до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької 

області, відкрити 2 (два) вакантних  місця стажистів./повний текст рішення додається/.     

Терлич В.Г. залишає засідання ради адвокатів регіону.  

5.3. Розгляд заяви адвоката Цюпик Ольги Василівни про збільшення кількості  місць 

стажистів. 

5.3.Вирішили : 

Збільшити до трьох кількість вакантних місць стажистів у керівника стажування Цюпик Ольги 

Василівни, відповідні відомості внести в реєстр керівників стажування у Хмельницькій області.  

 

6.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

6.1.Розгляд заяви Левицької Юлії Сергіївни про направлення на стажування до адвоката 

Шпака Артема Павловича.   

6.1.Вирішили:  

Видати Левицькій Юлії  Сергіївні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Левицької Ю.С.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Шпака 

Артема Павловича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 803 видане 

Хмельницькою обласною КДКА 22.08.2012р, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться за адресою: обл. Хмельницька, м. Кам’янець-Подільський, вул. Кн.Коріатовичів, 

25, оф.304.  



Затвердити індивідуальний план стажування Левицької Ю.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 повинна прослухати адаптаційний 

курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Левицькою Ю.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/. 

6.2.Розгляд заяви Сарафіна Віктора Францовича про направлення на стажування до 

адвоката Шамрая Василя Вікторовича. 

6.2.Вирішили:  

Видати Сарафіну Віктору Францовичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Сарафіна В.Ф.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Шамрая 

Василя Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 359, видане 29.07.2005 

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

знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 6.  

Затвердити індивідуальний план стажування Сарафіна В.Ф. 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 Сарафіним В.Ф.  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 Федонюк Галини Сергіївни про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни.  

6.3.Вирішили:  

Видати Федонюк Галини  Сергіївні  направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Федонюк Г.С.  строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Барилюк 

Оксану Антонівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 403 видане 19.12.2007 

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

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

Затвердити індивідуальний план стажування Федонюк Г.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 повинна прослухати адаптаційний 

курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Федонюк Г.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/. 

6.4. Розгляд заяви Флиса Василя Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Бондаря Віктора Броніславовича.  

6.4.Вирішили:  

Видати Флису Василю Володимировичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Флиса В.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Бондаря Віктора 

Броніславовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 580, видане 07.11.2011 

року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката 

знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 63,оф1.  

Затвердити індивідуальний план стажування Флиса 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 Флисом 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/. 

6.5. Розгляд заяви Жещинської Інни Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 

6.5.Вирішили:  

Видати Жещинській Інні Миколаївні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Жещинської І.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Самбір 

Ольгу Євгенівну,   свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 272 видане 

Хмельницькою обласною КДКА 19.10.2002р.  

Затвердити індивідуальний план стажування Жещинської 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 повиннапрослухати адаптаційний 

курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Жещинською 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/. 

6.6. Розгляд заяви Упадова Дениса Дмитровича про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича.  

6.6.Вирішили:  

Видати Упадову Денису Дмитровичу направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Упадова Д.Д. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Терлича 

Валерія Габоровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 98, видане 05.11.2002 

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

знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Упадова Д.Д.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 Упадовим Д.Д.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/. 

6.7.Розгляд заяви Способа Ігоря Олексійовича про направлення на стажування до 

адвоката Цюпик Ольги  Василівни. 

6.7.Вирішили:  

Видати Способу Ігорю Олексійовичу направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Способа І.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Цюпик Ольги 

Василівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 437, видане 22.05.2009 КДКА 

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

Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Способа І.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 Способом І.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./повний текст рішення додається/. 

 

7.Розгляд заяви Святецького Дмитра Вікторовича про звільнення від проходження 

стажування та видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

7.1. Вирішили : 

Відмовити Святецькому Дмитру Вікторовичу у видачі  свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження  стажування. 

Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

Рішення ради адвокатів регіону про відмову у видачі  особі свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження  стажування може бути оскаржене особою, стосовно якої 

воно прийняте, протягом тридцяти днів з дня його отримання, до Ради адвокатів України або до суду.  

Про прийняте  рішення повідомити заявника./повний текст рішення додається/. 

 

8. Розгляд заяви адвоката Кізюн Ольги Юріївни про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю.  

8. Вирішили:  

Заяву адвоката Кізюн Ольги Юріївни про заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю задовольнити.  

Замінити адвокату Кізюн Ользі Юріївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

/повний текст рішення додається/. 

 

9. Розгляд і затвердження Плану заходів з підвищення кваліфікації адвокатів 

Хмельницької області на 2019 рік. 

9.Вирішили : 

Затвердити  План заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 2019 рік.(План 

заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 2019 рік додається). 

 

10. Розгляд питання щодо проведення зборів адвокатів регіону та Конференції 

адвокатів Хмельницької області  

10.Вирішили : 

Взяти до уваги інформацію голови Ради адвокатів Хмельницької області Вагіної Н.А. щодо проведення 

25 січня 2019 року зборів адвокатів в регіонах Хмельницької області та проведення 2 лютого 2019 року  

Конференції адвокатів Хмельницької області. 

 

11. Розгляд заяви адвоката Самбір О.Є. про звільнення від сплати щорічного внеску. 

11.Вирішили : 

Звільнити адвоката Самбір Ольгу Євгенівну від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за 2019 рік /повний текст рішення додається/. 

На засідання ради приєднується Терлич В.Г. 

 

12. Розгляд питання про організацію і проведення урочистого заходу з нагоди Дня 

адвокатури України 19 грудня 2018 року.  

12.Вирішили : 

Вручити всім учасникам та гостям книгу «Історія адвокатури Хмельниччини», а також по 5 

примірників книги передати в музей, ХУУП, авторам, 50 примірників -  ВША. 

 

   

 

 

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

 

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


