
Витяг: 
ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 
 

м. Хмельницький                                                                                                   08 травня 2019 року  
 

                                                                           Початок: 14:00 год.,  закінчено: 16:45 год. 
 

                                                                                      Присутні: 
                                                                                      Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В.,  
                                                                                      Кручініна Н.С., Терлич В.Г., 
                                                                                      Возняк А.Г., Кулабіна М.Ю., 
                                                                                      Пілінський С.І. /в режимі відеоконференції/ 
  
                                                                                      Відсутні: Чулкова Н.К., Клюка В.Ф. 
 
                                                                                      За участі: Савінського О.П., Каденко О.О.,  
                                                                                      Місяця А.П., Заболотного А.М.,  Басістої Н.Ю. 
                                                                                                                                   

                                                    
Порядок денний: 

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

1.1.  Яшан Наталії Василівні. 
1.2.  Вороновській Наталії Василівні. 
1.3.  Гандзюку Владиславу Владиславовичу.  
1.4.  Фіщук Альоні Анатоліївні.  
1.5.  Раац Наталії Олександрівні. 
1.6.  Філоненко Ярославу Андрійовичу. 
1.7.  Кравчук Дарині Василівні. 
1.8.  Бабчинському Вікору Карловичу. 
1.9.  Вольській Вікторії Леонідівні. 
1.10. Бай Марії Василівні. 
1.11. Герасимчук Світлані Сергіївні. 
2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 
2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ткачука Олега Анатолійовича 

(керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 
2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ігнатенко Ольги Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 
2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бровчука Миколи Васильовича 

(керівник стажування адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 
2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Мельничука Ігоря Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 
2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Сапуги Юлії Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна). 
2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Вагіної Ірини Дмитрівни (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 
3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 
3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Ковальова Сергія Івановича (керівник стажування 

адвокат Каденко Оксана Олегівна). 
3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Леськова Вадима Степановича (керівник стажування 

адвокат Бондар Віктор Броніславович). 
3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Сарафіна Віктора Францовича (керівник стажування 

Шамрай Василь Вікторович). 
3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Гринькевича Михайла Богдановича (керівник 

стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна). 
3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Жищинської Інни Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 
3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Лобаня Дмитра Миколайовича (керівник стажування 

адвокат Возняк Аля Гюндузівна). 
3.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Яржемської Євгенії Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Сітніков Андрій Володимирович). 
4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 



4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Якимчука Вадима Вадимовича (керівник стажування 
адвокат Мазур А.П.). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Способа Ігоря Олексійовича (керівник стажування 
адвокат Цюпик Ольга Василівна). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Левицької Юлії Сергіївни (керівник стажування 
адвокат Шпак Андрій Петрович). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Флиса Василя Володимировича (керівник стажування 
адвокат  Бондар Віктор Броніславович). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Упадова Дениса Дмитровича (керівник стажування 
адвокат Терлич Валерій Габорович).  

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 
5.1. Розгляд заяви Андрушко Алли Володимирівни про направлення на стажування до 
адвоката Барилюк Оксани Антонівни. 
5.2. Розгляд заяви Лещенко Ганни Олександрівни про направлення на стажування до адвоката 
Самбір Ольги Євгенівни.  
5.3. Розгляд заяви Федорова Максима Валерійовича про направлення на стажування до 
адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 
5.4. Розгляд заяви Коломієць Ліани Юріївни про направлення на стажування до адвоката 
Підлісного Олега Володимировича. 
5.5. Розгляд заяви Тарадайко Зорини Володимирівни  про направлення на стажування до 
адвоката Сорокопуда Андрія Олександровича.  
5.6. Розгляд заяви Снігура Віталія Васильовича  про направлення на стажування до адвоката 
Черевика Сергія Станіславовича.  
5.7. Розгляд заяви Вишинського Олександра Борисовича  про направлення на стажування до 
адвоката Черевика Сергія Станіславовича.  
5.8. Розгляд заяви Кравчука Віктора Івановича  про направлення на стажування до адвоката 
Циганюк Юлії Володимирівни.  
5.9. Розгляд заяви Куцого Сергія Васильовича про направлення на стажування до адвоката 
Возняк Алі Гюндузовни.  
5.10. Розгляд заяви Ягунова Юрія Костянтиновича  про направлення на стажування до 
адвоката Заболотного Антона Миколайовича.  
6. Розгляд питання про видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації, внесення змін до 

рішення №6-1/19 від 19.03.2019 р.  
7. Розгляд заяви адвоката Семененко Людмили Михайлівни про заміну  Свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 
8. Розгляд заяви адвоката Кізюн Ольги Юріївни  про внесення відомостей до ЄРАУ.   
9. Розгляд питання щодо звернення до КДКА Хмельницької області відносно адвокатів, 

щодо яких відсутні відомості про своєчасну сплату внесків на забезпечення реалізації 
адвокатського самоврядування за 2019 рік.  

10. Розгляд питання щодо представника Молодіжного комітету НААУ - «UNBA NextGen» у 
Хмельницькій області. 

11. Розгляд питання щодо проведення спільного засідання Ради адвокатів Хмельницької 
області та комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності. 

12. 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 Ткачука Олега 
Анатолійовича (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Ткачука Олега Анатолійовича про проходження стажування для отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             
Видати Ткачуку Олегу Анатолійовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю. 
Складання Ткачуком Олегом Анатолійовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 
Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 05 червня 2019 року./повний текст рішення 
додається/. 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ігнатенко Ольги 
Володимирівни (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

Заслухали: 
2.2. Вирішили:       



Затвердити звіт Ігнатенко Ольги Володимирівни про проходження стажування для отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         
Видати Ігнатенко О.В. в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською діяльністю. 
Складання Ігнатенко О.В. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької 
області  призначити о 14 год. 00  хв. 12 червня 2019 року. /повний текст рішення додається/. 

2.3. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Бровчука 
Миколи Васильовича (керівник стажування адвокат Хмелевська Наталя 
Володимирівна) 

2.3. Вирішили:      
Затвердити звіт Бровчука Миколи Васильовича про проходження стажування для отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             
Видати Бровчуку Миколі Васильовичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю. 
Складання Бровчуком Миколою Васильовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 
Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 05 червня 2019 року. /повний текст рішення 
додається/. 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Мельничука Ігоря 
Миколайовича (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

2.4. Вирішили:       
Затвердити звіт Мельничука Ігоря Миколайовича про проходження стажування для отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             
Видати Мельничуку Ігорю Миколайовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 
про право на заняття адвокатською діяльністю. 
Складання Мельничуком Ігорем Миколайовичем Присяги адвоката України перед Радою  
адвокатів Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 05 червня 2019 року./повний текст 
рішення додається/. 

2.5. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Сапуги Юлії 
Володимирівни (керівник стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

2.5. Вирішили:       
Затвердити звіт Сапуги Юлії Володимирівни про проходження стажування для отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.        
Видати Сапузі Юлії Володимирівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 
день складання  нею присяги адвоката України. 
Складання Сапугою Юлією Володимирівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 
Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 05 червня 2019 року та привести Сапугу Юлію 
Володимирівну до присяги за умови усунення нею протягом 30 днів з дня прийняття цього 
рішення і до моменту складання перед Радою адвокатів Хмельницької області Присяги  адвоката 
України обставин несумісності, визначених статтею 7 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». 
Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає скасуванню у випадку, якщо 
Сапуга Юлія Володимирівна не усуне обставин несумісності, визначених статтею 7 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  протягом 30 днів з дня прийняття цього 
рішення і до моменту складання перед Радою адвокатів Хмельницької області Присяги  адвоката 
України./повний текст рішення додається/. 

2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Вагіної Ірини Дмитрівни 
(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.6. Вирішили:       
Затвердити звіт Вагіної Ірини Дмитрівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю.         
Видати Вагіній Ірині Дмитрівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 
складання  присяги адвоката України. 
Складання Вагіною І.Д. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  
призначити о  13 год. 00  хв. 05червня 2019 року./повний текст рішення додається/. 
 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 
3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Ковальова Сергія Івановича (керівник 
стажування адвокат Каденко Оксана Олегівна) 

3.1. Вирішили:       
Затвердити перший поточний звіт стажиста  Ковальова Сергія Івановича про проходження 332 
годин стажування за період з 20 лютого  по  20 квітня 2019 року. /повний текст рішення 
додається/. 



3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Леськова Вадима Степановича (керівник 
стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

3.2.Вирішили:       
Затвердити поточний звіт Леськова Вадима Степановича про проходження 139 годин стажування 
за період з 14.02.2019р. по 14.04.2019р. /повний текст рішення додається/. 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Сарафіна Віктора Францовича (керівник 
стажування адвокат Шамрай Віктор Васильович) 

3.3. Вирішили: 
Затвердити поточний звіт Сарафіна Віктора Францовича за період стажування з 14.01.2019р. по 
14.03.2019р./повний текст рішення додається/. 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Гринькевича Михайла Богдановича (керівник 
стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

3.4. Вирішили:       
Затвердити перший поточний звіт стажиста Гринькевича Михайла Богдановича про проходження 
211 годин стажування за період з 25 лютого по  25 квітня  2019 р./повний текст рішення 
додається/. 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Жищинської Інни Миколаївни (керівник 
стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

3.5. Вирішили:       
Затвердити другий поточний  звіт  Жищинської І.М. про проходження 202 годин стажування  за 
період з  13.02.2019р. по 13.04.2019 року. /повний текст рішення додається/. 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Лобаня Дмитра Миколайовича (керівник 
стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна) 

3.6. Вирішили:       
Затвердити перший поточний звіт стажиста Лобаня Дмитра Миколайовича проходження 
стажування за період з 15 лютого по  15 квітня  2019 р./повний текст рішення додається/. 
 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  
4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Якимчука Вадима Вадимовича (керівник 
стажування Мазур Андрій Петрович) 

4.1. Вирішили:       
Затвердити 2-й поточний звіт Якимчука Вадима Вадимовича про проходження 185 годин 
стажування за період з 21.01.2018 р. по 21.03.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Способа Ігоря Олексійовича (керівник 
стажування Цюпик Ольга Василівна) 

4.2. Вирішили:       
Затвердити поточний звіт Способа Ігоря Олексійовича про проходження 202 годин стажування за 
період з 21.02.2019р. по 20.04.2019р./повний текст рішення додається/. 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Левицька Юлія Сергіївна (керівник 
стажування адвокат Шпак Артем Павлович) 

4.3. Вирішили:       
Затвердити другий поточний звіт Левицької Юлії Сергіївни про проходження 192 годин 
стажування за період з 20.02.2018 р. по 19.04.2019 р. 
Рекомендувати стажисту Левицькій Ю.С. врахувати поради, зазначені в мотивувальній частині 
цього рішення./повний текст рішення додається/. 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Флиса Василя Володимировича (керівник 
стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович) 

4.4. Вирішили:       
Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Флиса Василя Володимировича про проходження 256 
годин стажування за період з 13.02.2019 р.  по 13.04.2019 р./повний текст рішення додається/. 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Упадова Дениса Дмитровича (керівник 
стажування адвокат Терлич Валерій Габорович) 

4.5. Вирішили:       
Затвердити поточний звіт Упадова Дениса Дмитровича про проходження  217 годин стажування за  
період з 22 лютого  по 22 квітня 2019 року. 
Виконати рекомендації ради адвокатів наведені в мотивувальній частині цього рішення. /повний 
текст рішення додається/. 
 

5.Розгляд заяв  про направлення на стажування: 
5.1. Розгляд заяви Андрушко Алли Володимирівни про направлення на стажування 
до адвоката Барилюк Оксани Антонівни.   

5.1. Вирішили:  



Видати Андрушко Аллі Володимирівні направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Андрушко А.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 
Барилюк Оксану Антонівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 403, 
видане 19.12.2007 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 
робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  
Затвердити індивідуальний план стажування Андрушко А.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 Андрушко А.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 Андрушко А.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 Барилюк О.А. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Андрушко А.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/. 

5.2. Розгляд заяви Лещенко Ганни Олександрівни про направлення на стажування до 
адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 

5.2. Вирішили:  
Видати Лещенко Ганні Олександрівні  направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Лещенко Г.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Самбір 
Ольгу Євгенівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 272, видане 
19.10.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 
місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).   
Затвердити індивідуальний план стажування Лещенко Г.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  пройти 
адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної асоціації 
адвокатів України. 
Встановити наступні строки подання стажистом Лещенко Г.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 Лещенко Г.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 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 Самбір О.Є. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Лещенко Г.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 Федорова Максима Валерійовича про направлення на стажування 
до адвоката Самбір Ольги Євгенівни.  

5.3.Вирішили:  
Видати Федорову Максиму Валерійовичу  направлення для проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Федорова М.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Самбір 
Ольгу Євгенівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 272, видане 
19.10.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 
місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  
Затвердити індивідуальний план стажування Федорова М.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 Федоровим М.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 Федорову М.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 Самбір О.Є. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Федорова М.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/. 



5.4. Розгляд заяви Коломієць Ліани Юріївни про направлення для продовження 
стажування до адвоката Підлісного Олега Володимировича.  

5.4. 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 5  місяців  16 днів призначити адвоката 
Підлісного Олега Володимировича., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 
424, видане 15.12.2008 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 
робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  
Затвердити індивідуальний план стажування Коломієць Л.Ю.  у адвоката Підлісного О.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 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 з урахуванням стажування з 28.02. по 13.03.2019р. (14 днів) у адвоката Косюка Р.М.; 
        - другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох місяців 
стажування. 
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 
стажування. 
Адвокату Підлісному О.В. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Коломієць Л.Ю., 
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/. 

5.5. Розгляд заяви Тарадайко Зорини Володимирівни про направлення на стажування 
до адвоката Сорокопуда Андрія Олександровича.  

5.5. Вирішили:  
Видати Тарадайко Зорині Володимирівні направлення для проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Тарадайко З.В.,строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 
Сорокопуда Андрія Олександровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 
847, видане 27.10.2012 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 
робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  
Затвердити індивідуальний план стажування Тарадайко З.В. та 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 Тарадайко З.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 Тарадайко З.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 Сорокопуду А.О. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Тарадайко З.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/. 

5.6. Розгляд заяви Снігура Віталія Васильовича про направлення на стажування до 
адвоката Черевика Сергія Станіславовича. 

5.6. Вирішили:  
Видати Снігуру Віталію Васильовичу направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Снігур В.В., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката Черевика 
Сергія Станіславовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 366, видане 
02.11.2005 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 
місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  
Затвердити індивідуальний план стажування Снігура В.В. та 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 Снігуром В.В. Раді адвокатів Хмельницької 
області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 
Програми стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 
стажування та інші матеріали стажування:   
        -  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 
стажування; 
        - другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох місяців 
стажування. 
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 
стажування. 
Стажисту Снігуру В.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 Черевику С.С. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Снігур В.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/. 

5.7. Розгляд заяви Вишинського Олександра Борисовича про направлення на 
стажування до адвоката Черевика Сергія Станіславовича.  

5.7.Вирішили:  
Видати Вишинському Олександру Борисовичу направлення для проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Вишинського О.Б.,строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 
Черевика Сергія Станіславовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 366, 
видане 02.11.2005 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 
робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  
Затвердити індивідуальний план стажування Вишинського О.Б. та 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 Вишинського О.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. 
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 
стажування. 
Стажисту Вишинському О.Б.,   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 Черевику С.С. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Вишинського О.Б., 
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/. 

5.8. Розгляд заяви Кравчука Віктора Івановича про направлення на стажування до 
адвоката Циганюк Юлії Володимирівни.  

5.8. Вирішили:  
Видати Кравчуку Віктору Івановичу направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Кравчука В.І. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Циганюк 
Юлію Володимирівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 585, видане 
28.11.2007 року  Рівненською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 
місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  
Затвердити індивідуальний план стажування Кравчука В.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 Кравчуком В.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. 
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 
стажування. 
Стажисту Кравчуку В.І.,   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 Циганюк Ю.В. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Кравчука В.І., 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/. 

5.9. Розгляд заяви Куцого Сергія Васильовича про направлення на стажування до 
адвоката Возняк Алі Гюндузовни. 

5.9. Вирішили:  
Видати Куцому Сергію Васильовичу направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Куцого С.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Возняк 
Алю Гюндузовну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 000010, видане 
11.03.20015 року  Радою адвокатів Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 
робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  
Затвердити індивідуальний план стажування Куцого С.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 Куцим С.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 Куцому С.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 Возняк А.Г. 
- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Куцого С.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/. 

5.10. Розгляд заяви Ягунова Юрія Костянтиновича про направлення на стажування 
до адвоката Заболотного Антона Миколайовича.  

5.10. Вирішили:  
Видати Ягунову Юрію Костянтиновичу направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Ягунова Ю.К., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 
Заболотного Антона Миколайовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 
439, видане 18.11.2009 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 
робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  



Затвердити індивідуальний план стажування Ягунова Ю.К. та 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 Ягунова Ю.К. 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 Ягунову Ю.К.,   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 Ягунова Ю.К., 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 питання про видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації, внесення 
змін до рішення №6-1/19 від 19.03.2019 р.  

6. Вирішили:  
1. Видати Свідоцтво про підвищення кваліфікації  за період оцінювання 2016 – 2018 роки 
адвокатам, які виконали вимоги пункту 14  Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України: 
Дриженко Світлана Володимирівна /кількість балів перенесених до наступного періоду 
оцінювання – 10/; Кукурудза Юлія Миколаївна /кількість балів перенесених до наступного періоду 
оцінювання – 5/. 
2. Внести зміни до додатку до рішення Ради адвокатів Хмельницької області від 19.03.2019р. № 6-
1/19 «Список адвокатів Хмельницької області яким видано Свідоцтво про підвищення кваліфікації 
за період оцінювання 2016-2018 роки», в частині  кількості балів перенесених до наступного 
періоду оцінювання та визначити наступну кількість балів перенесених на наступний період 
оцінювання: Призиглей Марія Іванівна /кількість балів перенесених до наступного періоду 
оцінювання – 10, в тому числі з бали з ПАЕ/; Семененко Людмила Михайлівна /кількість балів 
перенесених до наступного періоду оцінювання – 10//повний текст рішення додається/. 
 

7. Розгляд заяви адвоката Семененко Людмили Михайлівни про заміну Свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю. 

7. Вирішили:  
Заяву адвоката Семененко Людмили Михайлівни про заміну Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю задовольнити.  
Замінити адвокату Семененко Людмилі Михайлівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю № 63, видане Тернопільською обласною  КДКА 02.07.1993 року на підставі рішення 
Тернопільської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 1 від 18.06.1993 року. 
/повний текст рішення додається/. 
 

8. Розгляд заяви адвоката Кізюн Ольги Юріївни  про внесення відомостей до ЄРАУ.   
8. Вирішили:       



Надати адміністратору бази даних ЄРАУ  Ради адвокатів Хмельницької області Басістій Н.Ю. 
дозвіл на внесення в обліковий запис адвоката Кізюн Ольги Юріївни в Єдиному реєстрі адвокатів 
України відомостей щодо дати зупинення права на заняття адвокатською діяльністю відповідно до 
заяви Кізюн О.Ю. від 07.05.2019 р.  
 

9. Розгляд питання щодо звернення до КДКА Хмельницької області відносно 
адвокатів, щодо яких відсутні відомості про своєчасну сплату внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік. 

9. Вирішили:  
Звернутись до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області з 
поданнями щодо притягнення адвокатів Дрелінського Сергія Вікторовича, Латюка Петра Яковича,  
Наголюка Андрія Васильовича, Присяжнюка Михайла Петровича, Севернюка Олега Борисовича, 
Юрчака Івана Володимировича, Ящука Богдана Сергійовича, Добжанського Володимира 
Володимировича, щодо яких відсутні відомості про своєчасну сплату внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік, до дисциплінарної відповідальності. 
Виділити кошти Ради адвокатів Хмельницької області для перерахування плати за організаційно-
технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) відповідно до розділу кошторису рад «інші витрати» .  
 

10. Розгляд питання щодо представника Молодіжного комітету НААУ - «UNBA 
NextGen» у Хмельницькій області. 

10. Вирішили:  
Звернутись до Ради Молодіжного комітету НААУ «UNBA NextGen» з рекомендацією призначити 
адвоката Скоропада Дмитра Олексійовича представником Молодіжного комітету НААУ - «UNBA 
NextGen» у Хмельницькій області. 

11. Про проведення спільного засідання Ради адвокатів Хмельницької області та 
комітету з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.   

11. Вирішили:  
Провести спільне засідання Ради адвокатів Хмельницької області та комітету з питань захисту 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності о 16 год. 00 хв. 12 червня 2019 року.    

 
 
Голова Ради адвокатів Хмельницької області             /підпис/                                             Вагіна Н.А. 
 
Секретар Ради адвокатів Хмельницької області            /підпис/                                      Кручініна Н.С.  
 
 


