
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                     13 березня 2019 року  

 

                                                       Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:  17  : 50 год. 

 

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

                                                                                   Сітніков А.В. (заступник голови Ради) 

                                                                                   Возняк А.Г.,  Кулабіна М.Ю., Терлич В.Г.,  

                                                                Пілінський С.І., Кручініна Н.С. /секретар/,  

                                                         Клюка В.Ф. /з п.2.2 порядку денного/ 

                                               

                                                                                   Відсутня: Чулкова Н.К. 

                                             

                                                                                   За участі: Басістої Н.Ю. 

                                                                                                                                                                                     

Вирішили: затвердити наступний                                                                                                

Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Пилипчук Надії Юріївні.  

1.2.  Коберському Андрію Павловичу. 

1.3.  Коновалову Миколі Анатолійовичу.  

1.4.  Оцалюк Тетяні Миколаївні.  

1.5.  Рутківській Катерині Антонівні.  

1.6.  Карі Вікторії Григорівні. 

1.7.  Драч Світлані Олегівні. 

1.8.  Омелянчуку Олександру Вікторовичу. 

1.9.  Бундз Тетяні Вікторівні. 

1.10. Скоропаду Дмитру Олексійовичу. 

1.11. Вонсовичу Михайлу Михайловичу. 

1.12. Маринчаку Олександру Миколайовичу. 

1.13. Паньковій Олені Юріївні. 

1.14. Оніщуку Євгену Олександровичу. 

1.15. Лисюку Олександру Олександровичу. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 
2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Трачука Олександра 

Дмитровича (керівник стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович)  

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Сурника Сергія Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Коробей Тетяни Дмитрівни 

(керівник стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ахтимчука Сергія Івановича 

(керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Остафійчук Олександри 

Олександрівни (керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кулеби Ірини Ігорівни 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

2.7.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ваківа Василя Васильовича 

(керівник стажування адвокат Клюка Володимир Федорович). 

2.8.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Яшан Наталії Василівни 

(керівник стажування адвокат Твердун Микола Миколайович). 

2.9. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Садового Василя 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Стасишин Анатолій Леонтійович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Способа Ігоря Олексійовича (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Упадова Дениса Дмитровича (керівник 

стажування адвокат Терлич Валерій Габорович). 



3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Фліса Василя Володимировича (керівник 

стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Левицької Юлії Сергіївни (керівник стажування 

Шпак Артем Павлович). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Жищинської Інни Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Федонюк Галини Сергіївни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Бровчука Миколи Васильовича (керівник 

стажування адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

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

адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Мельничука Ігоря Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Ігнатенко (Задорожної) Ольги Володимирівни 

(керівник стажування адвокат  Місяць Андрій Петрович). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Сапуги Юлії Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна). 

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Ткачука Олега Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Кучерука Олександра Сергійовича про направлення на стажування 

до адвоката Косюка Романа Миколайовича. 

5.2. Розгляд заяви Краснолуцького Артема Олександровича про направлення на 

стажування до адвоката Ватраса Володимира Антоновича.  

6. Розгляд заяв адвокатів про включення у реєстр керівників стажування: 

6.1.  Розгляд заяви адвоката Музики-Стефанчук Оксани Анатоліївни.  

6.2.  Розгляд заяви адвоката Підлісного Олега Володимировича.  

7.  Про результати роботи комісії по перевірці фактів, викладених у Постанові 

Хмельницького апеляційного суду від 08.02.2019 р.  

8. Про участь команди адвокатів Хмельницької області в Національному турнірі з 

футболу серед адвокатів «Кубок UNBA 2019». 

9.  Розгляд питань щодо виключення адвокатів з реєстру керівників 

стажування, зупинення стажування. 
10. 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 Трачука 

Олександра Дмитровича  (керівник стажування адвокат Сорокопуд Андрій 

Олександрович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Трачука Олександра Дмитровича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.        

Видати Трачуку Олександру Дмитровичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання  присяги адвоката України. 

Складання Трачуком Олександром Дмитровичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 год. 00  хв. 10 квітня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Сурника Сергія 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович) 

2.2.Вирішили:       
Затвердити звіт Сурника Сергія Миколайовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Сурник Сергію Миколайовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання  присяги адвоката України. 



Складання Сурник Сергієм Миколайовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 год. 00  хв. 10 квітня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.3.Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Коробей Тетяни Дмитрівни 

(керівник стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

2.3.Вирішили:       

Затвердити звіт Коробей Тетяни Дмитрівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Коробей Тетяні Дмитрівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Коробей Тетяною Дмитрівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 квітня 2019 року./повний текст рішення 

додається/.  
 

2.4. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Ахтимчука Сергія 

Івановича (керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

2.4.Вирішили:      

Затвердити звіт Ахтимчука Сергія Івановича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Ахтимчуку  Сергію Івановичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Ахтимчуком Сергієм Івановичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 квітня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Остафійчук Олександри 

Олександрівни (керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович) 

2.5. Вирішили:       

Затвердити звіт Остафійчук Олександри Олександрівни  про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Остафійчук Олександрі Олександрівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю в день складання нею присяги адвоката України. 

Складання  Остафійчук Олександрою Олександрівною Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 10.04.2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кулеби Ірини Ігорівни 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович) 

2.6.Вирішили:       
Затвердити звіт Кулеби Ірини Ігорівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Кулебі І.І. в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю. 

Складання Кулебою І.І. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о 14 год. 00  хв. 10 квітня  2019 року м. Хмельницький вул. Зарічанська 5/3 оф. 

801./повний текст рішення додається/. 

 

2.7. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Ваківа Василя 

Васильовича  (керівник стажування адвокат Клюка Володимир Федорович) 

Голосували : «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0. /Клюка В.Ф. участі у голосуванні не приймає/. 

2.7.Вирішили:       
Затвердити звіт Ваківа Василя Васильовича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Ваківу В.В. в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю. 

Складання Ваківим В.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о 14 год. 00  хв. 10 квітня 2019 року./повний текст рішення додається/. 

 

2.8. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Яшан Наталі Василівни 

(керівник стажування адвокат Твердун Микола Миколайович) 

2.8.Вирішили:       



Відкласти розгляд звіту про проходження стажування Яшан Наталі Василівни до надання необхідних 

для його розгляду документів.  

 

2.9. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста  Садового Василя 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Стасишин Анатолій Леонтійович) 

2.9.Вирішили:       
Затвердити Звіт Садового Василя Миколайовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Видати Садовому Василю Миколайовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в 

день складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Садовим  Василем Миколайовичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 квітня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Способа Ігоря Олексійовича (керівник стажування 

адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Способа Ігоря Олексійовича про проходження 127 годин 

стажування за період з 20.12.2018 р. по 20.02.2019 р. 

Рекомендувати стажисту Способу Ігорю Олексійовичу врахувати поради, зазначені в мотивувальній 

частині цього рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Упадова Дениса Дмитровича (керівник 

стажування адвокат Терлич Валерій Габорович) 

3.2. Вирішили:      

Затвердити поточний звіт Упадова Дениса Дмитровича про проходження стажування за період з 

21.12.2018р. по 25.02.2019р. зарахувавши стажисту 210 годин стажування. 

Рекомендувати стажисту Упадову Д.Д. та керівнику стажування адвокату Терличу В.Г. врахувати 

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

 

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

адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Фліса Василя Володимировича про проходження 245 годин 

стажування за період з 13.12.2018 р.  по 13.02.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Левицької Юлії Сергіївни (керівник стажування 

адвокат Шпак Артем Павлович) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Левицької Юлії Сергіївни про проходження 181 годин стажування 

за період з 19.12.2018 р. по 19.02.2019 р. 

Рекомендувати стажисту Левицькій Ю.С.  врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині цього 

рішення./повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Жищинської Інни Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

3.5. Вирішили:       

Затвердити  поточний  звіт  Жищинської І.М. про проходження 190 годин стажування  за період з  

13.12.2018 р. по 13.02.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Федонюк Галин Сергіївни (керівник стажування 

адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

3.6. Вирішили: 

Затвердити перший поточний звіт стажиста  Федонюк Галини Сергіївни  про проходження 271 годин 

стажування за період з 21 грудня  2018 р.  по  20 лютого 2019 р. 

Стажисту Федонюк Галині 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/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  



4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Бровчука Миколи Васильовича (керівник 

стажування Хмелевська Наталя Володимирівна) 

4.1. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Бровчука М.В.  про проходження 200 годин стажування за період з 

11.12.2018р. по 11.02.2019р./повний текст рішення додається/. 

 

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

Ватрас Володимир Антонович) 

4.2. Вирішили:       

Затвердити другий поточний  звіт  Вагіної І.Д. про проходження 220 годин стажування  за період з  

21.11.2018р. по 22.01.2019 року./повний текст рішення додається/. 

 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Мельничука Ігоря Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

4.3.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Мельничука Ігоря Миколайовича за період стажування з 19.12.2018р. по 

18.02.2019р./повний текст рішення додається/. 

 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Задорожної (Ігнатенко) Ольги Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

4.4. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Задорожної О.В.  про проходження 275 годин стажування за період з 

19.12.2018р. по 18.02.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Сапуги Юлії Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

4.5. Вирішили: 

Затвердити  2-й поточний  звіт Сапуги Юлії Володимирівни про проходження 175 годин стажування  

за період з 19.12.2018 по 18.02.2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

4.6. Розгляд поточного звіту стажиста Ткачука Олега Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

4.6. Вирішили:       

Встановити Ткачуку Олегу Анатолійовичу строк до 01 квітня 2019 року для усунення недоліків 

поточного звіту та для його повторного заслуховування на засіданні Ради адвокатів Хмельницької 

області 10 квітня 2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

5. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Кучерука Олександра Сергійовича про направлення на стажування 

до адвоката Косюка Романа Миколайовича.   

5.1.Вирішили:  

Відкласти розгляд заяви Кучерука Олександра Сергійовича про направлення для проходження 

стажування до адвоката Косюка Романа Миколайовича до розгляду питання про виключення з 

реєстру керівників стажування адвокатів, які не підвищують кваліфікацію або не подали відомості 

про підвищення кваліфікації.  

 

5.2. Розгляд заяви Краснолуцького Артема Олександровича про направлення на 

стажування до адвоката Ватраса Володимира Антоновича. 

5.2.Вирішили:  

Видати Краснолуцькому Артему Олександровичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

Ватраса Володимира Антоновича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 357, 

видане 27.04.2005 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Краснолуцького А.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 Краснолуцьким А.О. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 



Програми стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 

стажування та інші матеріали стажування:   

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

стажування; 

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

стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Краснолуцькому А.О.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 грн. (10% від 

трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

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

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2503,80 грн. (20% від 

трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 

2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката врозмірі2086,50грн.(50% від однієї 

мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви про призначення стажування) на 

рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в 

ПАТ «Кредобанк», МФО 325365). 

Адвокату Ватрасу В.А. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Краснолуцького А.О., 

надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку стажування; 

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

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

 

5.3. Розгляд заяви Янюк Катерини Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Ватраса Володимира Антоновича.  

5.3.Вирішили:  

Видати Янюк Катерині Миколаївні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Янюк К.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Ватраса 

Володимира Антоновича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 357, видане 

27.04.2005 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Янюк К.М.Звернути увагу стажиста та керівника 

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

юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  прослухати 

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

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Янюк К.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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Янюк К.М.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 грн. (10% від 

трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, рахунок 

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

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 2503,80 грн. (20% від 

трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 

2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката врозмірі2086,50грн.(50% від однієї 

мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви про призначення стажування) на 



рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834  в 

ПАТ «Кредобанк», МФО 325365). 

Адвокату Ватрасу В.А. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Янюк К.М., надати  Раді 

адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку стажування; 

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

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

 

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

до реєстру керівників стажування. 

6.1.  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/.   

 

6.1. Розгляд заяви  адвоката Підлісного Олега Володимировича про включення до 

реєстру керівників стажування. 

6.1. Вирішили:  

Адвоката Підлісного Олега Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю серія ХМ № 424, видане 15.12.2008 р. Хмельницькою обласною КДКА, здійснює 

адвокатську діяльність індивідуально, робоча адреса: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 54, 

офіс17, включити до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 3 

(три) вакантних  місця стажистів./повний текст рішення додається/.     

 

7. Про результати роботи комісії по перевірці фактів, викладених у Постанові 

Хмельницького апеляційного суду від 08.02.2019 р.  

7. Вирішили:  

Затвердити акт комісії членів Ради адвокатів Хмельницької області у складі: голови комісії адвоката 

Клюки В.Ф., членів комісії адвокатів Кулабіної М.Ю., Чулкової Н.К. від 06.03.2019 р., згідно з яким 

вказане у Постанові Хмельницького апеляційного суду від 08.02.2019р. по справі №686/17352/18 

припущення щодо можливого  порушення адвокатами та працівниками адвокатського об’єднання 

«Лучковський та партнери» вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

інших законодавчих актів, не знайшло свого підтвердження, є помилковим. /Акт додається/.  

 

8. Про участь команди адвокатів Хмельницької області в Національному турнірі з 

футболу серед адвокатів «Кубок UNBA 2019». 

8. Вирішили:  

1.Сформувати команду адвокатів Хмельницької області/Ради адвокатів Хмельницької областідля 

участі в Національному футбольному турнірі серед адвокатів «Кубок UNBA 2019» який  проводиться  

Національною асоціацією адвокатів України 13-14 квітня 2019 року в місті Дніпро, у складі: Бондар 

Віктор Броніславович -  капітан команди; Сергійчук Юрій Вікторович  -   заступник капітана; 

Залуцкий Віктор Нарцизович; Юдов Валерій Олександрович; Волинець Олександр Юрійович; 

Луценко Роман Олександрович; Бережний Денис Сергійович; Галюк Василь Васильович; Глушко 

Ігор Петрович; Федоров Валерій Борисович; Ходаковський Руслан Володимирович; Дембіцький 

Сергій  Олександрович (резерв); Піндрак Олександр Олександрович (резерв); Наталюк Назар 

Миколайович (резерв). 

2.  Визначити офіційну назву футбольної команди адвокатів Хмельницької області/ Ради адвокатів 

Хмельницької області -  «Сокіл Поділля» та девіз: «Соколом до перемоги!». 

3. Представнику футбольної команди адвокатів Хмельницької області/Ради адвокатів Хмельницької 

області  «Сокіл Поділля», капітану команди  Бондарю В.Б., - забезпечити своєчасну підготовку та 

подання в порядку встановленому Положенням про проведення Національного футбольному турнірі 

серед адвокатів «Кубок UNBA 2019» всіх необхідних документів, заявочних листів, протоколів, 

тощо. 

4. Витрати на  відрядження учасників футбольної команди «Сокіл Поділля» до місця  проведення 

змагань (проїзд, проживання, добові), на придбання футбольного м’яча, пляшок для питної води, 

контейнера для пляшок, рюкзаків, вимпелів з емблемою футбольної команди, тощо провести за 

рахунок коштів Ради адвокатів Хмельницької області, в межах суми ліміту що становить 25000,00 

(двадцять п'ять тисяч) гривень. /повний текст рішення додається/.  

 



9. Розгляд питань щодо виключення адвокатів з реєстру керівників стажування, 

зупинення стажування. 

9.1. Розгляд питання про виключення адвоката Касянюк Аліни Миколаївни з реєстру 

керівників стажування. 

9.1. Вирішили:  
У зв’язку з зупиненням за власним бажанням права на здійснення адвокатської діяльності, виключити  

адвоката Касянюк Аліну Миколаївну з  Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької 

області./повний текст рішення додається/. 

 

9.2. Розгляд питань щодо виключення адвокатів з реєстру керівників стажування, 

зупинення стажування. 

9.2. Вирішили : 

Виключити  з Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області адвокатів, які не 

подали Раді адвокатів Хмельницької області у встановлені строки відповідні документи, що 

підтверджують   підвищення  кваліфікації: Якимчук Надію Павлівну; Іванова Антона Броніславовича; 

Косюка Романа Миколайовича; Свірневську Наталію Віталіївну; Костура Сергія Вікторовича; 

Костюка Володимира Володимировича; Мельника Андрія Івановича; Ващука Юрія Васильовича; 

Яроша Василя Юрійовича./повний текст рішення додається/. 

 

9.3. Розгляд питання щодо зупинення стажування стажиста Коломієць Ліани Юріївни. 

Заслухали: 

Доповідач - голова Ради адвокатів Хмельницької області Вагіна Н.А. -  рішенням Ради адвокатів №5-

9.2/19  від 13 березня 2019 року  адвокат Косюк Роман Миколайович,  через неподання документів 

щодо підвищення кваліфікації за два останні роки, виключений  з  Реєстру керівників стажування 

Ради адвокатів Хмельницької області на підставі п.7.12 ст.7 Положення про стажування…, а тому ми 

маємо зупинити стажування стажиста Коломієць Л.Ю. та надати їй можливість обрати іншого 

керівника стажування.   

Інших пропозицій, заперечень,  доповнень від членів Ради адвокатів Хмельницької області не 

надійшло. 

Вказану пропозицію головуючою винесено на голосування.  

Голосували : «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

9.3. Вирішили:  

Зупинити стажування Коломієць Ліани Юріївни у адвоката Косюка Романа Миколайовича  з моменту 

виключення Косюка Романа Миколайовича  з Реєстру керівників стажування Хмельницької області  

та до призначення нового керівника стажування. /повний текст рішення додається/. 

 

9.4. Розгляд питання щодо зупинення стажування стажиста Бурлак Олександра 

Миколайовича. 

9.4. Вирішили:  

Зупинити стажування Бурлак Олександра Миколайовича  у адвоката Косюка Романа Миколайовича  

з моменту виключення Косюка Романа Миколайовича з Реєстру керівників стажування Хмельницької 

області  та до призначення нового керівника стажування./повний текст рішення додається/. 

Головуюча повідомила, що порядок денний вичерпано та оголосила засідання закритим. 

 

9.5. Розгляд заяви Кучерука Олександра Сергійовича про направлення на стажування 

до адвоката Косюка Романа Миколайовича.   

9.5.Вирішили:  

Відмовити Кучеруку Олександру Сергійовичу у задоволенні заяви про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича у зв’язку з виключенням  Косюка Р.М. з Реєстру керівників 

стажування Хмельницької області.  

 

 

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

 

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


