
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 7 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                      10 квітня 2019 року  

 

                                                       Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:  17  : 40 год. 

 

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

                                                                                                      Сітніков А.В. (заступник голови Ради) 

                                                                                    Кручініна Н.С. (секретар Ради),   

                                                                                                      Возняк А.Г.,  Чулкова Н.К.,  

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

                         Пілінський С.І., Клюка В.Ф.  

               

                                                                                 За участі:   Савінського О.П., Каденко О.О.,  

                                                                                                      Басістої Н.Ю., Воєвідка М.Я. 

                                                                                                                                   

                                                    
Вирішили: затвердити наступний                                                                                                

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Трачуку Олександру Дмитровичу. 

1.2.  Сурнику Сергію Миколайовичу. 

1.3.  Ахтимчуку Сергію Івановичу. 

1.4.  Остафійчук Олександрі Олександрівні. 

1.5.  Коробей Тетяні Дмитрівні. 

1.6.  Кулебі Ірині Ігорівні. 

1.7.  Ваківу Василю Васильовичу. 

1.8.  Садовому Василю Миколайовичу. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Яшан Наталі Василівни (керівник 

стажування адвокат Твердун Микола Миколайович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Раац Наталії Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович ). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Гандзюка Владислава Владиславовича 

(керівник стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Фіщук Альони Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Вороновської Наталії Василівни 

(керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кравчук Дарини Василівни (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

2.7.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Філоненка Ярослава Андрійовича 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

2.8.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бабчинського Віктора Карловича 

(керівник стажування адвокат Твердун Микола Миколайович). 

2.9.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Вольської Вікторії Леонідівни (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 

2.10.Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бай Марії Василівни (керівник 

стажування адвокат Семененко Людмила Михайлівна). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Баліцького Олександра Олеговича (керівник стажування 

адвокат Гуменюк Оксана Сергіївна). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Касянюк Алли Анатоліївни (керівник стажування 

адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Тарасевич Людмили Миколаївни (керівник стажування 

Бляхарський Ярослав Станіславович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Ордновича Руслана Богдановича (керівник стажування 

адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 



3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Сарафіна Віктора Францовича (керівник стажування 

адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Ходаковського Руслана Володимировича (керівник 

стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

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

адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Шаповала Володимира Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Ткачука Олега Анатолійовича (керівник стажування 

адвокат  Бляхарський Ярослав Станіславович). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Івасюк Христини Дмитрівни (керівник стажування 

адвокат Рохов Олег Володимирович).  

5. Розгляд заяви стажиста Сьомочкіної Ольги Сергіївни про зупинення стажування.  

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

6.1.  Розгляд заяви адвоката Матущака Віктора Івановича.  

6.2.  Розгляд заяви адвоката Антала В’ячеслава Івановича.  

6.3.  Розгляд заяви адвоката Косюка Романа Миколайовича.  

7. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

7.1. Розгляд заяви Святецького Дмитра Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Заболотного Антона Миколайовича. 

7.2. Розгляд заяви Марченко Олени Анатоліївни про направлення на стажування до адвоката 

Гуменюк Оксани Сергіївни.  

7.3. Розгляд заяви Андрушко Алли Володимирівни про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни. 

7.4. Розгляд заяви Матущак Мирослави Геннадіївни про направлення на стажування до 

адвоката Рохова Олега Володимровича. 

7.5. Розгляд заяви Фердман Олени Михайлівни про направлення на стажування до адвоката 

Рохова Олега Володимировича.  

8. Розгляд заяви Герасимчук Світлани Сергіївни про видачу Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

9. Розгляд заяви адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича про звільнення від сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2019 році. 

10. Про результати роботи комісії по перевірці обставин, викладених в ухвалі Хмельницького 

апеляційного суду від 12.03.2019 р.  

11. Обговорення позиції Ради адвокатів Хмельницької області щодо питань порядку денного 

засідання Ради адвокатів України 12.04.2019 р. 

12. Розгляд питання щодо звернення до НААУ з поданням про нагородження адвоката Тріски 

Володимира Дмитровича з нагоди 60-річчя. 

13. Розгляд питання щодо придбання побутової техніки. 

14. Інше. 

 

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 Трачуку Олександру Дмитровичу.  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Сурнику Сергію Миколайовичу.   

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Ахтимчуку Сергію Івановичу  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Остафійчук Олександрі Олександрівні  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Коробей Тетян Дмитрівні  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Кулебі Ірині Ігорівні  



 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Ваківу Василю Васильовичу  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Садовому Василю Миколайовичу  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Яшан Наталі 

Василівни (керівник стажування адвокат Твердун Микола Миколайович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Яшан Наталії Василівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Яшан Наталії Василівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання  присяги адвоката України. 

Складання Яшан Н.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о  14 год. 00  хв. 08 травня 2019 року./повний текст рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Раац Наталії Олександрівни 

(керівник стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович) 

2.2.Вирішили:       
Затвердити звіт Раац Наталії Олександрівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Раац Наталії Олександрівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання  присяги адвоката України. 

Складання Раац Н.О. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о  14 год. 00  хв. 08 травня 2019 року./повний текст рішення додається/. 

 

2.3.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Гандзюка Владислава 

Владиславовича (керівник стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович) 

2.3.Вирішили:      

Затвердити звіт Гандзюка Владислава Владиславовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Гандзюку Владиславу Владиславовичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Гандзюком Владиславом Владиславовичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 08 травня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Фіщук Альони Анатоліївни 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.4.Вирішили:       

Затвердити звіт Фіщук Альони Анатоліївни  про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Фіщук Альоні Анатоліївні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання нею присяги адвоката України. 

Складання Фіщук Альоною Анатоліївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв.  08 травня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.5. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Вороновської Наталії 

Василівни (керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

2.5.Вирішили:       
Затвердити звіт Вороновської Наталії Василівни  про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Вороновській Наталіі Василівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Вороновською Наталією Василівною  Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 08 травня  2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 



2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кравчук Дарини Василівни 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

2.6.Вирішили:       
Затвердити звіт Кравчук Дарини Василівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.         

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

адвокатською діяльністю. 

Складання Кравчук Д.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о 14 год. 00  хв. 08 травня  2019 року./повний текст рішення додається/. 

 

2.7. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Філоненка Ярослава Андрійовича 

(керівник стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

2.7.Вирішили:       
Затвердити звіт Філоненка Ярослава Андрійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Філоненку Ярославу Андрійовичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Філоненком Ярославом Андрійовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 08 травня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.8. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Бабчинського 

Віктора Карловича (керівник стажування адвокат Твердун Микола Миколайович) 

 

2.8.Вирішили:      

Затвердити звіт Бабчинського Віктора Карловича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Бабчинському Віктору Карловичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Бабчинським Віктором Карловичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 08 травня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.9. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Вольської Вікторії Леонідівни 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна) 

2.9.Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Вольської Вікторії Леонідівни. 

Видати Вольській Вікторії Леонідівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 

складання нею Присяги адвоката України. 

Складання Вольською Вікторією Леонідівною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 08 травня  2019 року./повний текст рішення 

додається/.  
 

2.10. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Бай Марії Василівни (керівник 

стажування адвокат Семененко Людмила Михайлівна) 

2.10.Вирішили:       

Затвердити звіт Бай Марії Василівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю  

Видати Бай Марії Василівни в день складання  Присяги адвоката України за умови проходження у 

Вищій школі адвокатури НААУ до дня складання присяги адвоката адаптаційного курсу в професію 

адвоката для стажистів.         

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Бай М.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

призначити о 14 год. 00  хв. 08 травня  2019 року м. Хмельницький вул. Зарічанська 5/3 оф. 801./повний 

текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1.Розгляд поточного звіту стажиста Баліцького Олександра Олеговича (керівник 

стажування адвокат Гуменюк Оксана Сергіївна) 

3.1.Вирішили:       

Відкласти розгляд 1-го  поточного звіту стажиста Баліцького Олександра Олеговича до надання всіх 

документів. 



 

3.2.Розгляд поточного звіту стажиста Касянюк Алли Анатоліївни (керівник стажування 

адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна) 

3.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Касянюк Алли Анатоліївни про проходження 231 годин стажування за період 

з 14.01.2019р. по 14.03.2019р./повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Тарасевич Людмили Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

3.3.Вирішили: 

Затвердити перший поточний звіт Тарасевич Людмили Миколаївни про проходження 229 годин 

стажування за період з 15.01.2019 р. по 15.03.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Ордновича Руслана Богдановича (керівник 

стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович) 

3.4.Вирішили:       

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Ордновича Руслана Богдановича про проходження 206 годин 

стажування за  період  16.01.2019 р.  по 16.03.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Сарафіна Віктора Францовича (керівник стажування 

адвокат Шамрай Василь Вікторович) 

3.5.Вирішили:       

Встановити Сарафіну Віктору Францовичу строк до 26 квітня 2019 року для усунення недоліків 

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

області 08 травня 2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Ходаковського Руслана Володимировича (керівник 

стажування Бондар Віктор Броніславович) 

4.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Ходаковського Р.В.  про проходження 162 годин стажування за період з 

08.02.2019 р. по 08.04.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

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

Ватраса Володимира Антоновича) 

4.2.Вирішили:       

Затвердити  2-й поточний  звіт Ясниської Ольги Михайлівни про проходження 215 годин стажування  за 

період з 13.01.2019 р. по 12.03.2019 р. 

Рекомендувати стажисту Ясниській О.М. врахувати зауваження викладені в мотивувальній частині 

даного рішення. /повний текст рішення додається/. 

 

4.3.Розгляд поточного звіту стажиста Шаповала Володимира Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

4.3.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Шаповал Володимира Сергійовича про проходження 151 години стажування 

за період з 24.01.2019 року  по 25.03. 2019 року./повний текст рішення додається/. 

 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Ткачука Олега Анатолійовича (керівник стажування 

адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

4.4.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Ткачука Олега Анатолійовича за період стажування з 25.12.2018р. по 

25.02.2019р. 

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

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

 

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

адвокат Рохов Олег Володимирович) 

4.5.Вирішили:       

Затвердити  2-й поточний  звіт Івасюк Христини Сергіївни про проходження 272 годин стажування  за 

період з 23.01.2019 р. по 23.03.2019 р. 

Рекомендувати стажисту Івасюк Х.С. врахувати зауваження, викладені в мотивувальній частині даного 

рішення./повний текст рішення додається/. 



 

5. Розгляд заяви стажиста Сьомочкіної Ольги Сергіївни про зупинення стажування 

(керівник стажування адвокат Кулабіна Марина Юріївна) 

5.Вирішили: 

Заяву Сьомочкіної Ольги Сергіївни про зупинення стажування задовольнити. 

Зупинити  з 01 квітня 2019 року додаткове трьох місячне стажування Сьомочкіної Ольги Сергіївни 

призначене рішенням Ради адвокатів №1-2.3/19 від 09.01.2019р. 

Сумарний  облік часу стажування Сьомочкіної Ольги Сергіївни становить 647 годин, в тому числі 91 

година за період додаткового стажування, з яких 43 години  становить юридична практика./повний 

текст рішення додається/. 

 

6. Розгляд заяв адвокатів про включення до реєстру керівників стажування. 

6.1. Розгляд заяви адвоката Матущака Віктора Івановича. 

6.1.Вирішили:  

Відмовити  адвокату Матущаку Віктору Івановичу у включенні  до Реєстру керівників стажування. 

/повний текст рішення додається/. 

 

6.2. Розгляд заяви адвоката Антала В’ячеслава Івановича. 

6.2.Вирішили:  

Відмовити  адвокату Анталу В’ячеславу Івановичу у включенні  до Реєстру керівників стажування.  

/повний текст рішення додається/. 

 

6.3. Розгляд заяви адвоката Косюка Романа Миколайовича. 

6.3.Вирішили:  

Відмовити  адвокату Косюку Роману Миколайовичу у включенні  до Реєстру керівників стажування.  

/повний текст рішення додається/. 

 

7.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

7.1.Розгляд заяви Святецького Дмитра Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Заболотного Антона Миколайовича.   

7.1.Вирішили:  

Видати Святецькому Дмитру Вікторовичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Святецького Д.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Заболотного Антона Миколайовича,свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №439, 

видане КДКА Хмельницької області 18.11.2009р., робоча адреса: 31341, Хмельницька обл., с.Давидківці, 

вул.Московська, буд.16/1.  

Затвердити індивідуальний план стажування Святецького Д.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  пройти адаптаційний курс 

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

Встановити наступні строки подання стажистом Святецьким Д.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. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Святецькому Д.В.,   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 в розмірі 2086,50 грн.(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 Заболотному А.М. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Святецького Д.В., 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/. 

 

7.2. Розгляд заяви Марченко Олени Анатоліївни про направлення на стажування до 

адвоката Гуменюк Оксани Сергіївни. 

7.2.Вирішили:  

Видати Марченко Олені Анатоліївні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

Оксану Сергіївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 375, видане 08.06.2006 

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

знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Марченко О.А. Звернути увагу стажиста та керівника 

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

юридичною практикою. У період проходження стажування стажист повинен  пройти адаптаційний курс 

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

Встановити наступні строки подання стажистом Марченко О.А. Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно Програми 

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

матеріали стажування:   

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

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

стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Марченко О.А.,   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 в розмірі 2086,50 грн.(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 Гуменюк О.С. 

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

Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку стажування, заповнити 

колонку 3 всіх примірників індивідуального плану із зазначенням періоду  та кількості годин  

запланованих на проходження стажистом  кожного з запланованих завдань стажування; 

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

області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

7.3.Розгляд заяви Андрушко Алли Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни.  

7.3.Вирішили:  

Відкласти розгляд заяви Андрушко Алли Володимирівни про направлення для проходження стажування 

до отримання посадової інструкції.           

  

7.4. Розгляд заяви Матущак Мирослави Геннадіївни про направлення на стажування до 

адвоката Рохова Олега Володимировича.  

7.4.Вирішили:  

Видати Матущак Мирославі Геннадіївні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   



Керівником стажування МатущакМ.Г. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Рохова Олега 

Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 83, видане 02.11.2002 р. 

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

знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Матущак М.Г. 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 Матущак М.Г. 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 Матущак М.Г.,   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 врозмірі 2086,50 грн.(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 Рохову О.В. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Матущак М.Г., 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/. 

 

7.5. Розгляд заяви Фердман Олени Михайлівни про направлення на стажування до 

адвоката Рохова Олега Володимировича. 

7.5. Вирішили:  

Видати Фердман Олені Михайлівні направлення для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Фердман О.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Рохова Олега 

Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 83, видане 02.11.2002року 

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

знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Фердман О.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 Фердман О.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 Фердман О.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 в розмірі 2086,50 грн.(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 Рохову О.В. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Фердман О.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/. 

 

8. Розгляд заяви Герасимчук Світлани Сергіївни про видачу Свідоцтва по право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

8. Вирішили : 

Видати  Герасимчук Світлані Сергіївні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Герасимчук Світланою Сергіївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 08 травня 2019 року о 14.00 годині за адресою: м. Хмельницький, 

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

 

9. Розгляд заяви адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича про звільнення від сплати 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2019 році. 

9. Вирішили : 

Звільнити адвоката Ахмірова Фаріта Мутагаровича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

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

 

10. Про результати роботи комісії по перевірці обставин, викладених в ухвалі Хмельницького 

апеляційного суду від 12.03.2019 р.  

10. Вирішили:  

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

Кручініної Н.С., членів комісії адвокатів Кулабіної М.Ю., Пілінського С.І. від 08.04.2019 р., згідно з 

яким в діях адвоката Воєвідка М.Я. при укладенні договору №13-1-19 від 25.02.2019 р. про надання 

правової допомоги  Євенку А.І. не вбачаються ознаки порушення вимог п.3 ч.2 ст.78 КПК України та ч.3 

ст.28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підстави для реагування відсутні. 

/Акт додається/.  

 

11. Обговорення позиції Ради адвокатів Хмельницької області щодо питань порядку денного 

засідання Ради адвокатів України 12.04.2019 р. 

 

12. Розгляд питання щодо звернення до НААУ з поданням про нагородження адвоката Тріски 

Володимира Дмитровича з нагоди 60-річчя. 

12. Вирішили:  

Звернутись від Ради адвокатів Хмельницької області до Голови Національної Асоціації адвокатів 

України Ізовітової Л.П. з клопотанням про нагородження адвоката Тріски Володимира Дмитровича 

орденом  «Видатний адвокат України» за багаторічну сумлінну працю, відданість професії, високу 

професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток української адвокатури, а також з нагоди 

60-річного ювілею. 

 

13. Розгляд питання щодо придбання побутової техніки. 

13. Вирішили:  

Придбати кондиціонер та холодильник за кошти Ради адвокатів Хмельницької області у визначених 

кошторисом межах. 

 

 

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

 

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


