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Порядок денний: 

1. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування: 

1.1.  Розгляд заяви Оніщука Євгена Олександровича.  

1.2.  Розгляд заяви Лисюка Олександра Олександровича. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Пилипчук Надії Юріївни (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Коберського Андрія Павловича 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович)  

2.3. Розгляд 2-го поточного звіту та звіту про результати стажування стажиста Коновалова 

Миколи Анатолійовича (керівник стажування адвокат Семенов Сергій Володимирович). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Оцалюк Тетяни Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Терлич Валерій Габорович). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Рутківської Катерини  Антонівни 

(керівник стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Карої Вікторії Григорівни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

2.7.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Драч Світлани Олегівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.8.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Омелянчука Олександра Вікторовича 

(керівник стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна). 

2.9.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бундз Тетяни Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Дем΄янова Олена Вікторівна). 

2.10. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Скоропада Дмитра Олексійовича 

(керівник стажування адвокат Терлич Валерій Габорович). 

2.11. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Вонсовича Михайла Михайловича 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

2.12. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Маринчака Олександра Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

2.13. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Панькової Олени Юріївни (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславовича). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Ясниської Ольги Михайлівни (керівник стажування 

адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Івасюк Христини Сергіївни (керівник стажування 

адвокат Рохов Олег Володимирович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Шаповала Володимира Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Якимчука Вадима Вадимовича (керівник стажування 

Мазур Андрій Петрович). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Волкова Олександра Євгеновича (керівник стажування 

адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 



3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Ходаковського Руслана Володимировича (керівник 

стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

4. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1. Розгляд заяви Хомош Тетяни Миколаївни про направлення на стажування до адвоката 

Черевика Сергія Станіславовича. 

4.2.  Розгляд заяви Ковальова Сергія Івановича про направлення на стажування до адвоката 

Каденко Оксани Олегівни.  

4.3. Розгляд заяви Леськова Вадима Степановича про направлення на стажування до адвоката 

Бондаря Віктора Броніславовича. 

4.4. Розгляд заяви Лобаня Дмитра Миколайовича про направлення на стажування до адвоката 

Возняк Алі Гюндузівни. 

4.5. Розгляд заяви Коломієць Ліани Юріївни про направлення на стажування до адвоката 

Косюка Романа Миколайовича.  

4.6. Розгляд заяви Яцини Олександра Павловича про направлення на стажування до адвоката 

Німого Сергія Олександровича.  

4.7. Розгляд заяви Гринькевича Михайла Богдановича про направлення на стажування до 

адвоката Цюпик Ольги Василівни. 

4.8 Розгляд заяви Яржемської Євгенії Миколаївни про направлення на стажування до адвоката 

Сітнікова Андрія Володимировича. 

5. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

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

адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

5.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Бабчинського Віктора Карловича (керівник стажування 

адвокат Твердун Микола Миколайович). 

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

адвокат Місяць Андрій Петрович). 

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

Семененко Людмила Михайлівна). 

5.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Філоненка Ярослава Андрійовича  (керівник стажування 

адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

5.6.  Повторний розгляд поточного звіту стажиста Яшан Наталії Василівни (керівник 

стажування адвокат Твердун Микола Миколайович). 

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

адвокат Савінський Олег Петрович). 

5.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Гандзюка Владислава Владиславовича (керівник 

стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 

6. Розгляд заяви адвоката Музики – Стефанчук Оксани Анатоліївни про включення у реєстр 

керівників стажування. 

7.  Розгляд заяви адвоката Косовської Аліни Петрівни про заміну свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

8. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування у 2019 році: 
8.1.  Розгляд заяви адвоката Мудрика Івана Владиславовича. 

8.2.  Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича.  

9. Розгляд питань діяльності Комітету захисту прав  адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області. 

10. Розгляд постанови Хмельницького апеляційного суду від 08.02.2019 р. 

11. Інше. 

 

 

1. Розгляд заяв про видачу Свідоцтва по право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування. 

1.1.  Розгляд заяви Оніщука Євгена Олександровича. 

1.1. Вирішили : 

Видати Оніщуку Євгену Олександровичу  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Оніщуком Євгеном Олександровичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 березня 2019 року о 14.00 годині за адресою: 

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

1.2. Розгляд заяви Лисюка Олександра Олександровича. 

1.2. Вирішили : 



Видати Лисюку Олександру Олександровичу  Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю. 

Складання Лисюком Олександром Олександровичем Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити на 13 березня 2019 року о 14.00 годині за адресою: м. 

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

   

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Пилипчук Надії 

Юріївни (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Пилипчук Надії Юріївни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Пилипчук Надії Юріївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Пилипчук Надією Юріївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 13 березня  2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Коберський Андрій Павлович 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.2.Вирішили:       
Затвердити звіт Коберського Андрія Павловича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Коберському Андрію Павловичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Коберським  Андрієм  Павловичем  Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 13 березня  2019 року. ./повний текст рішення 

додається/. 

2.3.Розгляд 2-го поточного звіту та звіту про проходження стажування стажиста 

Коновалова Миколи Анатолійовича (керівник стажування адвокат Семенов Сергій 

Володимирович). 

2.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний  звіт Коновалова Миколи Анатолійовича про проходження  170 годин 

стажування за період з 19.08.2018 по 18.10.2018 року. 

Затвердити звіт Коновалова Миколи Анатолійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Коновалову Миколі Анатолійовичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Коноваловим Миколою Анатолійовичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 13 березня 2019 року./повний текст 

рішення додається/.  

2.4. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Оцалюк Тетяни 

Миколаївни (керівник стажування адвокат Терлич Валерій Габорович) 

2.4.Вирішили:      

Затвердити звіт Оцалюк Тетяни Миколаївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Оцалюк Тетяні Миколаївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Оцалюк Тетяною  Миколаївною  Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 13 березня  2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Рутківської Катерини 

Антонівни (керівник стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович) 

2.5.Вирішили:       

Затвердити звіт Рутківської Катерини Антонівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Рутківській Катерині Антонівні в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Рутківською Катериною Антонівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 13 березня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 



2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Карої Вікторії  Григорівни 

(керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

2.6.Вирішили:       
Затвердити звіт Карої Вікторії Григорівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Карі Вікторії Григорівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання нею присяги адвоката України. 

Складання Карою Вікторією Григорівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 год. 00  хв. 13 березня 2019 року. ./повний текст рішення 

додається/. 

2.7. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Драч Світлани 

Олегівни  (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.7.Вирішили:       
Затвердити звіт Драч Світлани  Олегівни  про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Драч Світлані Олегівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання нею присяги адвоката України. 

Складання Драч Світланою Олегівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв.  13 березня  2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.8. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Омелянчука Олександра 

Вікторовича (керівник стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна) 

2.8.Вирішили:       

Затвердити звіт Омелянчука Олександра  Вікторовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Омелянчуку Олександру Вікторовичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Омелянчуком Олександром  Вікторовичем  Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 13 березня   2019 року. /повний текст 

рішення додається/.  

2.9. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста  Бундз Тетяни 

Вікторівни (керівник стажування адвокат Дем’янова Олена Вікторівна) 

2.9.Вирішили:       
Затвердити звіт Бундз Тетяни Вікторівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Бундз Тетяні Вікторівна свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання нею присяги адвоката України. 

Складання Бундз Тетяною Вікторівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 год. 00  хв. 13 березня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.10. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Скоропада Дмитра 

Олексійовича (керівник стажування адвокат Терлич Валерій Габорович) 

2.10.Вирішили:       
Затвердити звіт Скоропада Дмитра Олексійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Скоропаду Дмитру Олексійовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Скоропадом Дмитром Олексйовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 13 лютого   2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.11. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Вонсовича Михайла 

Михайловича (керівник стажування адвокат Возня Аля Гюндузівна) 

2.11.Вирішили:       
Затвердити Звіт Вонсовича Михайла Михайловича про проходження стажування. 

Видати Вонсович Михайлу Михайловичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

після складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Вонсович Михайлом Михайловичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 13 березня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

2.12. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Маринчак Олександр  

Миколайович (керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 



2.12.Вирішили:       
Затвердити звіт Маринчака Олександра Миколайовича  про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Маринчаку Олександру Миколайовичу, в день складання Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Маринчаком Олександром Миколайовичем  Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 13 березня   2019 року. /повний текст 

рішення додається/. 

2.13. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Панькової Олени Юріївни 

(керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

2.13.Вирішили:       
Затвердити Звіт Панькової Олени Юріївни про проходження стажування. 

Видати Паньковій Олені Юріївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 

складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Паньковою Оленою Юріївною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 13 березня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Ясниської Ольги Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Ясниської Ольги Михайлівни про проходження 203 годин 

стажування за період з 12.11.2018 р.  по 12.01.2019 р./повний текст рішення додається/. 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Івасюк Христини Сергіївни (керівник стажування 

адвокат Рохов Олег Володомирович) 

3.2. Вирішили:      

Затвердити перший поточний звіт стажиста  Івасюк Христини Сергіївни проходження 271 годин 

стажування за період з 21 листопада 2018 р.  по  21 січня  2019 р. 

Стажисту Івасюк Христині Сергіївні 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/. 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Шаповала Володимира Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Шаповала Володимира Сергійовича  про проходження 196 годин  

стажування за період з 23.11.2018р. по 23.01.2019р./повний текст рішення додається/. 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Якимчука Вадима Вадимовича (керівник 

стажування адвокат Мазур Андрій Петрович) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Якимчука Вадима Вадимовича про проходження 150 годин стажування 

за період з 20.11.2018 р. по 20.01.2019 р.   

Стажисту Якимчуку В.В. 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/. 

3.5. Розгляд поточних звітів стажиста Волкова Олександра Євгеновича (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович) 

3.5.Вирішили:       

Зняти з розгляду поточні звіти Волкова Олександра Євгеновича у зв΄язку з ненастанням терміну 

стажування.  

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Ходаковського Руслана Володимировича 

(керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

3.6.Вирішили: 

Затвердити перший поточний звіт Ходаковського Руслана Володимировича  проходження 140 годин  

стажування за період з 6.12.2018р. по 07.02.2019р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

4.1.Розгляд заяви Хомош Тетяни Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Черевика Сергія Станіславовича.   

4.1.Вирішили:  



Видати Хомош Тетяні Миколаївні  направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Хомош Т.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Черевика 

Сергія Станіславовича(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 366, видане 

02.05.2005 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Хомош Т.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 повинна пройти адаптаційний 

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

Встановити наступні строки подання стажистом Хомош Т.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/. 

4.2. Розгляд заяви Ковальова Сергія  Івановича про направлення на стажування до 

адвоката Каденко Оксани Олегівни. 

4.2.Вирішили:  

Видати Ковальову Сергію Івановичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Ковальова С.І. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Каденко 

Оксана Олегівна, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 360, видане 04.08.2005 

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

знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Ковальова С.І.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 пройти адаптаційний 

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

Встановити наступні строки подання стажистом Ковальовим С.І Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди стажування та інші 

матеріали стажування:   

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

стажування; 

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

стажування./повний текст рішення додається/. 

4.3. Розгляд заяви Леськова Вадима Степановича про направлення на стажування до 

адвоката Бондаря Віктора Броніславовича.  

4.3.Вирішили:  

Видати Леськову Вадиму Степановичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Леськова В.С. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Бондаря 

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

07.11.2011 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Леськова В.С. 

Встановити наступні строки подання стажистом Леськовим 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/. 

4.4. Розгляд заяви Лобаня Дмитра Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузівни.  

4.4.Вирішили:  



Видати Лобаню Дмитру Миколайовичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Лобаня Д.М. 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 у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Лобаня Д.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 пройти адаптаційний 

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

Встановити наступні строки подання стажистом Лобань Д.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/. 

4.5. Розгляд заяви Коломієць Ліани Юріївни про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича. 

4.5.Вирішили:  

Видати Коломієць Ліані Юріївні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Коломієць Л.Ю. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Косюка 

Романа Миколайовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 297, видане 

03.03.2003року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Коломієць Л.Ю. 

Встановити наступні строки подання стажистом Коломієць Л.Ю. 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/. 

4.6. Розгляд заяви Яцини Олександра Павловича про направлення на стажування до 

адвоката Німого Сергія Станіславовича.  

4.6.Вирішили:  

Видати Яцині Олександру Павловичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Яцини О.П. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Німого Сергія 

Олександровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 276/Н, видане 

18.06.2007 року Кіровоградською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Яцини О.П.  

Встановити наступні строки подання стажистом Яциною О.П.Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди стажування та інші 

матеріали стажування:   

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

стажування; 

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

стажування. /повний текст рішення додається/. 

4.7. Розгляд заяви Гринькевича Михайла Богдановича про направлення на стажування 

до адвоката Цюпик Ольги Василівни.  

4.7.Вирішили:  

Видати Гринькевичу Михайлу  Богдановичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Гринькевича М.Б. 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 Гринькевич М.Б. 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 Гринькевичем М.Б. 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/. 

4.8. Розгляд заяви Яржемської Євгеніїи Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Сітнікова Андрія Володимировича. 

4.8.Вирішили:  

Видати Яржемській Євгенії Миколаївні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Яржемської Є.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Сітнікова Андрія Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю  256, 

видане 19.10.2002року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Яржемської Є.М. 

Встановити наступні строки подання стажистом Яржемською Є.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/. 

 

5. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

5.1. Розгляд поточного звіту стажиста Вольської Вікторії Леонідівни (керівник 

стажування Возняк Аля Гюндузівна) 

5.1.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста  Вольської Вікторії Леонідівни проходження 177 годин 

стажування за період з 20 листопада по  20 січня  2019 р. /повний текст рішення додається/. 

5.2. Розгляд поточного звіту стажиста Бабчинського Віктора Карловича (керівник 

стажування Твердуна Миколи Миколайовича) 

5.2.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт Бабчинського Віктора Карловича проходження 223 годин 

стажування за період з 29 листопада 2018  по  28 січня 2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

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

адвокат Місяць Андрій Петрович) 

5.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Кравчук Д.В. про проходження 189 годин  стажування за період з 

05.12.2018 року  по 05.02. 2019 року./повний текст рішення додається/. 

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

адвокат Семененко Людмила Михайлівна) 

5.4.Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт Бай Марії Василівни про проходження стажування за період з 11 

грудня 2018 року по 10 лютого 2019 року. /повний текст рішення додається/. 

5.5. Розгляд поточного звіту стажиста Філоненка Ярослава Андрійовича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

5.5.Вирішили:       

Затвердити другий поточний  звіт Філоненка Ярослава Андрійовича.  про проходження стажування  

за період з  25.11.2018р. по 25.01.2019 року. /повний текст рішення додається/. 



5.6. Розгляд поточного звіту стажиста Яшан Наталії Василівни (керівник стажування 

адвокат Твердун Микола Миколайович) 

5.6.Вирішили: 

Затвердити другий поточний звіт Яшан Н.В. про проходження 200 годин стажування  за період з 

01.11.2018р. по 31.12.2018р./повний текст рішення додається/. 

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

Савінський Олег Петрович) 

5.7. Вирішили:      

Затвердити другий поточний  звіт  Фіщук Альони Анатоліївни  про проходження стажування  за 

період з  20.11.2018р. по 20.01.2019 року. /повний текст рішення додається/. 

5.8. Розгляд поточного звіту стажиста Гандзюка Владислава Владиславовича (керівник 

стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович) 

5.8. Вирішили:       

Затвердити  2-й поточний  звіт Гандзюка Владислава Владиславовича про проходження 205 годин 

стажування  за період з 17.11.2018 по 17.01.2019 року. /повний текст рішення додається/. 

  

 6.Розгляд заяви адвоката Музики – Стефанчук Оксани Анатоліївни про включення 

до реєстру керівників стажування. 

6. Вирішили:  

Адвоката Музику - Стефанчук Оксану Анатоліївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю серія ХМ № 2650, видане 10.05.2018 р. Радою адвокатів Хмельницької області  на підставі 

рішення від 11.04.2018р. № 5-9.1/18 та на підставі рішення Київської міської КДКА від 22.06.2006р. 

№34-37-32, робоча адреса: м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 65, кв.45, включити до Реєстру 

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

стажистів./повний текст рішення додається/.       

7. Розгляд заяви адвоката Косовської (Єрмоли) Аліни Петрівни. 

7. Вирішили:  
Заяву адвоката Косовської (Єрмоли) Аліни Петрівни   про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю задовольнити.  

Провести заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 516, виданого КДКА 

Хмельницької області  16.06.2011 року на підставі рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури № 10 від 25.05.2011 року  на ім’я Косовської Аліни Петрівни на 

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

адвоката./повний текст рішення додається/. 

 

8. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2019 році. 

8.1. Розгляд заяви адвоката Мудрика Івана Владиславовича. 

8.1. Вирішили : 

Звільнити адвоката Мудрика Івана Владиславовича  від сплати щорічного внеску на забезпечення 

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

8.2. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича. 

8.2. Вирішили : 

Звільнити адвоката Журбу Миколу Вікторовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

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

 

9. Розгляд питань діяльності Комітету захисту прав  адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області. 

9. Вирішили : 

1. Виключити зі складу Комітету захисту прав  адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Раді 

адвокатів Хмельницької області наступних адвокатів: Новікова Миколи Володимировича, 

Заболотного Антона Миколайовича, Вагіна Дмитра Сергійовича, Савінського Олега Петровича, 

Стороженка Юрія Володимировича, Трипалюка Олега Васильовича, Кулєбякіна Вадима 

Олександровича, Олійника Олександра Васильовича. 

2. Затвердити персональний склад Комітету захисту прав  адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області у кількості 10 членів Комітету згідно списку 

адвокатів: Барилюк Оксана Антонівна, Кохан Бажена Павлівна, Чулкова Наталя Костянтинівна, 

Каденко Оксана Олегівна, Комарницький Андрій Анатолійович, Кручініна Наталія Станіславівна, 

Чорний Юрій Олександрович, Романюк Валерій Миколайович, Залуцький Віктор Нарцизович, 

Полянська Олена Вікторівна. 



3. Визначити представником Хмельницької області в Комітеті захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності при НААУ голову Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області Барилюк Оксану Антонівну.  

 

10. Розгляд постанови Хмельницького апеляційного суду від 08.02.2019 р. 

10. Вирішили : 

У зв΄язку з розглядом питань викладених у постанові судді Хмельницького апеляційного суду Бондар 

В.В.  від 08.02.2019 р., створити комісію у складі 3-х осіб: Клюка В.Ф - голова комісії,  Кулабіна 

М.Ю., Чулкова Н.К. - члени комісії, якій доручити  провести перевірку обставин викладених у 

постанові Хмельницького апеляційного суду від 08.02.2019р. відносно працівників та/або учасників 

адвокатського об'єднання «Лучковський і партнери». 

 

 

 

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

 

 

Секретар засідання Ради адвокатів Хмельницької області            /підпис/                        Кулабіна М.Ю.   


