
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 9 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                     12 червня 2019 року  

 

                                                       Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчення:  18  : 00 год. 

 

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

                                                                                   Кулабіна М.Ю., Терлич В.Г., Пілінський С.І., 

                                                          Кручініна Н.С. (секретар)., Возняк А.Г. 

               

                                                                                    Відсутні: Сітніков А.В., Клюка В.Ф. 

                                             

                                                                                   За участі: Заболотного А.М., Басістої Н.Ю., 

                                                                                   з 16:00 – члени комітету захисту прав адвокатів 

                                                                                                                                                                                     

  

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Задорожній Ользі Володимирівні.  

2. Розгляд звітів про результати стажування стажистів: 
2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ясниської Ольги Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович).  

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Шаповала Володимира Сергійовича 

(керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Івасюк Христини Сергіївни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Якимчука Вадима Вадимовича 

(керівник стажування адвокат Мазур Андрій Петрович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Хомош Тетяни Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Краснолуцького Артема Олександровича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

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

адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

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

Гуменюк Оксана Сергіївна). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

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

адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Федонюк Ганни Сергіївни (керівник стажування адвокат 

Барилюк Оксана Антонівна). 

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

адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Ординовича Руслана Богдановича (керівник стажування 

адвокат  Свіжий Олександр Володимирович). 

5. Розгляд заяви Горячева Артема Віталійовича про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1. Розгляд заяви Куркевича Олега Віталійовича про направлення на стажування до адвоката 

Терлича Валерія Габоровича. 

6.2. Розгляд заяви Гуменюка Олександра Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Пілінського Сергія Ігоровича.  

7. Розгляд питання про включення адвоката Шкодяка Ігоря Антоновича до складу комісії з 

оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги.  

8. Розгляд питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

 



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 Задорожній Ользі Михайлівні  

 

2. Розгляд звітів про результати проходження стажування: 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Ясниської Ольги 

Михайлівни  (керівник стажування адвокат  Ватрас Володимир Антонович). 

2.1. Вирішили:       
Затвердити звіт Ясниської Ольги Михайлівни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Ясниській Ользі Михайлівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в день 

складання  нею присяги адвоката України. 

Складання Ясниською Ольгою Михайлівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 10 липня 2019 року та привести Ясниську Ольгу 

Михайлівну 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 Ясниська 

Ольга Михайлівна 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/. 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Шаповала Володимира 

Сергійовича (керівник стажування адвокат Місяць Андрій Петрович) 

2.2.Вирішили:       
Затвердити звіт Шаповала Володимира Сергійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Шаповалу Володимиру Сергійовичу в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Шаповалом В.С. Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів Хмельницької області  

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

 

2.3.  Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Івасюк Христини 

Сергіївни (керівник стажування адвокат Рохов Олег Володимирович). 

2.3.Вирішили:       

Затвердити звіт Івасюк Христини Сергіївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Івасюк Христині Сергіївні в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Івасюк Христиною Сергіївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

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

додається/.  
 

2.4. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Якимчука Вадима 

Вадимовича (керівник стажування адвокат Мазур Андрій Петрович). 

2.4. Вирішили:      

Затвердити звіт Якимчука Вадима Вадимовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Якимчуку Вадиму Вадимовичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Якимчуком Вадимом Вадимовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

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

додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1 Розгляд поточного звіту стажиста Хомош Тетяни Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

   



3.1. Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Хомош Тетяни Миколаївни про проходження 226 годин 

стажування за період з 26 лютого по  26 квітня  2019 р. 

Стажисту Хомош Т.М. та керівнику стажування адвокату Черевику С.С., при подальшому 

проходженні стажування, усунути недоліки та дотриматися рекомендацій зазначених у 

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

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Краснолуцького Артема Олександровича 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

3.2. Вирішили:      

Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Краснолуцького Артема 

Олександровича за звітний період з 21.03.2019р. по 21.05.2019р., зарахувавши стажисту 223 години 

стажування./повний текст рішення додається/. 

 

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

адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

3.3.Вирішили: 

Затвердити 2-й поточний звіт Касянюк Алли Анатоліївни про проходження 206,5 годин стажування  

за період з 15.03.2019 р. по 14.05.2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Баліцького Олександра Олеговича (керівник 

стажування адвокат Гуменюк Оксана Сергіївна). 

3.4. Вирішили:       

Затвердити  перший поточний звіт Баліцького Олександра Івановича про проходження 197 годин 

стажування за період з 16 січня по 16 березня 2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Тарасевич Людмили Миколаївни (керівник 

стажування Бляхарський Ярослав Станіславович). 

4.1. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт Тарасевич Людмили Миколаївни про проходження 268 годин 

стажування за період з 16.03.2019 р. по 15.05.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Федонюк Галини Сергіївни (керівник стажування 

Барилюк Оксана Антонівна) 

4.2. Вирішили:      

Затвердити другий поточний звіт стажиста  Федонюк Галини Сергіївни проходження стажування за 

період з 21 лютого  2019 р.  по  20 квітня 2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Сарафіна Віктора Францовича (керівник 

стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

4.3. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Сарафіна Віктора Францовича про проходження 169 годин стажування за 

період з 15.03.2019р. по 14.05.2019р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Ординовича Руслана Богдановича (керівник 

стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 

4.4. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Ординовича Руслана Богдановича проходження 

стажування за період з 16 березня по  16 травня  2019 р. Звернути увагу стажиста на необхідність 

дотримання строків подання звітів про проходження стажування встановлених рішенням Ради 

адвокатів Хмельницької області № 1-6.3/19  від 09 січня 2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

5. Розгляд заяви  Горячева Артема Віталійовича про видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

5. Вирішили:       

Відкласти розгляд заяви Горячева Артема Віталійовича про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування на засідання ради адвокатів Хмельницької 

області на 14 год. 00 хв. на 10.07.2019 р. у зв΄язку з відсутністю Горячева А.В.  

 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 



6.1. Розгляд заяви Куркевича Олега Віталійовича про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича.   

6.1. Вирішили:  

Видати Куркевичу Олегу Віталійовичу  направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Куркевича О.В.строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Терлич 

Валерій Габорович, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю№ 98, видане 

05.11.2002р.КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Куркевича 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  прослухати 

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

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Куркевичем О.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 Куркевичу О.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 Терличу В.Г. 

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

 

6.2. Розгляд заяви Гуменюка Олександра Миколайовича про направлення на 

стажування до адвоката Пілінського Сергія Ігоровича.  

6.2.Вирішили:  

Видати Гуменюку Олександру Миколайовичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Гуменюка О.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Пілінського Сергія Ігоровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 402, 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 Гуменюка 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  прослухати 

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

України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Гуменюком 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 Гуменюку 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 Пілінському С.І. 

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

 

 7. Розгляд питання про включення адвоката Шкодяка Ігоря Антоновича до складу 

комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги.  

7.  Вирішили:  

Включити до складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги адвоката Шкодяка Ігоря Антоновича. 

 

8. Розгляд питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

8. Вирішили:       
Уповноважити всіх членів комітету захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності Ради 

адвокатів Хмельницької області здійснювати повноваження щодо представництва, видати їм 

довіреності та посвідчення представників ради адвокатів регіону.    

 

 

 

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

 

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

 


