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                                                                                      Присутні: 
                                                                                      Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В.,  
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                                                                                      Пілінський С.І., Чулкова Н.К.- з п.2.7 

                                                                                       

  

                                                                                      Відсутні: Возняк А.Г., Кулабіна М.Ю.,  
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                                                                                      За участі: Самбір О.Є., Басістої Н.Ю. 

                                                                                                                                   

                                                  
                                                                             

Порядок денний: 

1. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

1.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Сарафіна Віктора Францовича 

(керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

1.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ордновича Руслана 

Богдановича (керівник стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 

1.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Тарасевич Людмили 

Миколаївни  (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

1.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Касянюк Аліни Анатоліївни 

(керівник стажування адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

1.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Жищинської Інни Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

1.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Лобаня Дмитра Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Снігура Віталія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

2.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Кравчука Віктора Івановича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна). 

2.3. Розгляд поточного звіту стажиста Луценко Катерини Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Клюка Володимир Федорович).  

2.4. Розгляд поточного звіту стажиста Куцого Сергія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

2.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Тарадайко Зорини Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович). 

2.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Матущак Мирослави Геннадіївни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович). 

2.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Федорова Максима Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Лещенко Ганни Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

2.9.  Розгляд поточного звіту стажиста Фердман Олени Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович). 

2.10. Розгляд поточного звіту стажиста Бурлака Олександра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

       2.11.Розгляд поточного звіту стажиста Янюк Катерини Миколаївни (керівник                                                                                                                                                                                                                                               

стажування  Ватрас Володимир Антонович). 

3. Розгляд 2-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 Краснолуцького Артема Олександровича 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

4. Розгляд заяв про видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування. 

4.1.  Розгляд заяви Горячєва Артема Віталійовича. 

4.2.  Розгляд заяви Волкової Юлії Володимирівни. 

4.3.  Розгляд заяви Рарицького Тараса Вадимовича. 

4.4.  Розгляд заяви Дудко Ольги Василівни. 

5. Розгляд питання про виключення адвокатів з реєстру керівників 

стажування. 

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1. Розгляд заяви Терлича Андрія Валерійовича про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича.  

6.2. Розгляд заяви Кістяника Володимира Івановича про направлення на стажування 

до адвоката Возняк Алі Гюндузовни. 

6.3. Розгляд заяви Варвуса Руслана Степановича про направлення на стажування до 

адвоката Шпака Артема Павловича. 

6.4. Розгляд заяви Краснолуцького Артема Олександровича про направлення на 

стажування до іншого керівника стажування - адвоката Хмелевської Наталі 

Володимирівни. 

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

іншого керівника стажування - адвоката Оксанюка Анатолія Петровича.  

6.6. Розгляд заяви Бей Інни Олександрівни про направлення на стажування до іншого 

керівника стажування - адвоката Оксанюка Анатолія Петровича.  

6.7. Розгляд заяви Ільяшової Янини Леонідівни про направлення на стажування до 

іншого керівника стажування - адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича. 

7. Розгляд заяви адвоката Шкодяка Ігоря Антоновича про включення до реєстру 

керівників стажування.  

8. Розгляд питання про видачу адвокатам свідоцтв про підвищення кваліфікації.  

9. Розгляд заяви адвоката Тарадай О.Т. від 14.08.2019 р.   

10. Інше. 

 

1. Розгляд звітів про результати стажування 

1.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Сарафіна Віктора 

Францовича (керівник стажування адвокат Шамрай Василь Вікторович) 

1.1. Вирішили:       
Затвердити звіт Сарафіна Віктора Францовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Сарафіну Віктору Францовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Сарафіним Віктором Францовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 11 вересня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

1.2. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Ордновича 

Руслана Богдановича (керівник стажування адвокат Свіжий Олександр 

Володимирович) 

1.2. Вирішили:      

Заяву Ордновича Руслана Богдановича задовольнити, відкласти розгляд звіту про результати 

стажування Ордновича Р.Б. на засідання ради адвокатів Хмельницької області 11.09.2019 р.  

 

1.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Тарасевич Людмили 

Миколаївни (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

1.3. Вирішили:       

Затвердити звіт Тарасевич Людмили Миколаївни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Тарасевич Людмилі Миколаївні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 

в день складання нею присяги адвоката України. 

Складання Тарасевич Людмилою Миколаївною  Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 11 вересня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 



 

1.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Касянюк Аліни Анатоліївни 

(керівник стажування адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна) 

1.4.Вирішили:       
Затвердити звіт Касянюк Алли Анатоліївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Касянюк Аллі Анатоліївні в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Касянюк Аллою Анатоліївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 11 вересня 2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

1.5. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Жищинської 

Інни Миколаївни (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

1.5. Вирішили:       
Затвердити звіт Жищинської Інни Миколаївни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Жищинській Інні Миколаївні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання нею присяги адвоката України. 

Складання Жищинською Інною Миколаївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 11 вересня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

1.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Лобаня Дмитра 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна) 

1.6. Вирішили:       
Затвердити Звіт Лобаня Дмитра Миколайовича про проходження стажування.  

Видати Лобаню Дмитру Миколайовичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, 

в день складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Лобанем Дмитром Миколайовичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 11 вересня  2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

2.1. Розгляд поточного звіту стажиста Снігура Віталія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович) 

2.1. Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Снігура Віталія Васильовича про проходження 193 

годин стажування за період з 15 травня по  15 липня  2019 р. 

Стажисту Снігур В.В. та керівнику стажування адвокату Черевику С.С., при подальшому 

проходженні стажування, врахувати рекомендації викладені в мотивувальній частині цього 

рішення. /повний текст рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд поточного звіту стажиста Кравчука Віктора Івановича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Кравчука Володимира Івановича за період стажування з 15.05.2019 р. по 

14.07.2019 р. 

Рекомендувати стажисту при подальшому проходженні стажування, врахувати поради та усунути 

недоліки зазначені в мотивувальній частині цього рішення,  надати виправлені із врахуванням 

зауважень документи зі звітом про проходження 4-х місяців стажування. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.3. Розгляд поточного звіту стажиста Луценко Катерини Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Клюка Володимир Федорович) 

2.3. Вирішили: 

Затвердити перший поточний звіт стажиста Луценко Катерини Володимирівни про проходження 

280 годин стажування за період з 13 червня по 13 серпня 2019 р./повний текст рішення 

додається/. 

 



2.4. Розгляд поточного звіту стажиста Куцого Сергія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна) 

2.4. Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Куцого Сергія Васильовича  про проходження 256 

годин стажування за період з 10 травня по  10 липня  2019 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

2.5. Розгляд поточного звіту стажиста Тарадайко Зорини Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович) 

2.5. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Тарадайко Зорини Володимирівни про проходження стажування за  

період з 13.05.2019 р. по 13.07.2019 р. зарахувавши стажисту  188 годин стажування. /повний 

текст рішення додається/. 

 

2.6. Розгляд поточного звіту стажиста Матущак Мирослави Геннадіївни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович) 

2.6. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Матущак Мирослави Геннадіївни про проходження 266 годин 

стажування  за період з  6.06.2019  по 6.08.2019 року. /повний текст рішення додається/. 

Для участі у засіданні з΄явилась Чулкова Н.К. 

 

2.7. Розгляд поточного звіту стажиста Федорова Максима Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.7. Вирішили:       

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Федорова Максима Валерійовича про проходження 204  

годин стажування за період з 08.05.2019 р. по 08.07.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

2.8. Розгляд поточного звіту стажиста Лещенко Ганни Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

2.8.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний  звіт Лещенко Ганни Миколаївни про проходження 200 годин 

стажування  за період з  10.05.2019 р. по 10.07.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

2.9. Розгляд поточного звіту стажиста Фердман Олени Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович) 

2.9. Вирішили: 

Затвердити перший поточний звіт стажиста Фердман Олени Миколаївни про проходження 204 

годин стажування за період з 06.06.2019 по  06.08.2019 р. 

Стажисту Фердман О.М. та керівнику стажування адвокату Рохову О.В., при подальшому 

проходженні стажування, дотриматися рекомендацій зазначених у мотивувальній частині цього 

рішення. /повний текст рішення додається/. 

 

2.10. Розгляд поточного звіту стажиста Бурлака Олександра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

2.10. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Бурлака О.М. про проходження 195 годин  стажування за період з  

06.06.2019р. по 06.08.2019р.  /повний текст рішення додається/. 

 

2.11. Розгляд поточного звіту стажиста Янюк Катерини Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

2.11. Вирішили:       

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Янюк Катерини Миколаївни про проходження 202 годин 

стажування за період з 10.05.2019 р.  по 10.07.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Баліцького Олександра Олеговича (керівник  

3.1. Вирішили:       

Затвердити  другий поточний звіт Баліцького Олександра Івановича про проходження 131 години 

стажування за період з 16 березня по 16 травня 2019 року.  



Стажисту Баліцькому О.О., при подальшому проходженні стажування врахувати зауваження та  

виправити недоліки, наведені у мотивувальній частині  цього рішення та подати про це 

підтверджуючі документи Раді адвокатів Хмельницької області.  

Звернути увагу Баліцького О.О. на неприпустимість порушення строків подання звітів про 

проходження стажування. /повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Краснолуцького Артема Олександровича 

(керівник стажування Ватрас Володимир Антонович) 

3.2. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Краснолуцького Артема Олександровича про проходження 

стажування  за період з 21.05.2019р. по 21.07.2019р., зарахувавши стажисту 219 години 

стажування./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд заяв  про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю 

без проходження стажування. 

4.1. Розгляд заяви Горячєва Артема Віталійовича. 

4.1. Вирішили : 

Видати   Горячеву Артему Віталійовичу, в день складання Присяги адвоката України,   Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Горячевим Артемом Віталійовичем  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 11 вересня 2019 року о 14.00 годині за адресою: м. 

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

 

4.2. Розгляд заяви Волкової Юлії Володимирівни. 

4.2. Вирішили : 

Видати  Волковій Юлії Володимирівні, в день складання Присяги адвоката України,  Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Волковою Юлією Володимирівною  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 11 вересня 2019 року о 14.00 годині за адресою: м. 

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

 

4.3. Розгляд заяви Рарицького Тараса Вадимовича. 

4.3. Вирішили : 

Відмовити Рарицькому Тарасу Вадимовичу у видачі Свідоцтва про право на зайняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

Рішення про відмову у видачі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування може бути оскаржене особою, стосовно якої воно прийняте, протягом 

тридцяти днів з дня його отримання, до Ради адвокатів України або до суду./повний текст 

рішення додається/. 

 

4.4. Розгляд заяви Дудко Ольги Василівни. 

4.4. Вирішили : 

Видати   Дудко Ользі Василівні, в день складання Присяги адвоката України,  Свідоцтво про право 

на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Дудко Ольгою Василівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 11 вересня 2019 року о 14.00 годині за адресою: м. 

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

 

5. Розгляд питання про виключення адвокатів з реєстру керівників стажування.  

5.Вирішили:  

У зв’язку з зупиненням за власним бажанням права на заняття адвокатською діяльністю: 

Відсторонити Ватраса Володимира Антоновича від керівництва стажуванням Краснолуцького 

Артема Олександровича, Янюк Катерини Миколаївни, Бей Інни Олександрівни. 

Відсторонити Музику - Стефанчук Оксану Анатоліївну від  керівництва стажуванням Ільяшової 

Янини Леонідівни. 

Виключити  з  Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області: Ватраса 

Володимира Антоновича, Музику-Стефанчук Оксану Анатоліївну. /повний текст рішення 

додається/. 

 

6. Розгляд заяви про направлення на стажування.  



6.1. Розгляд заяви Терлича Андрія Валерійовича про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича.  

6.1. Вирішили:  

Видати Терличу Андрію Валерійовичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Терлича А.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Терлича 

Валерія Габоровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 98, видане 

16.11.1993 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Терлича 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  

прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Терличем 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 Терличу 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 Терличу В.Г. 

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

 

6.2. Розгляд заяви Кістяника Володимира Івановича по направлення на стажування  

 до адвоката Возняк Алі Гюндузовни.   

6.2. Вирішили:  

Відкласти розгляд заяви Кістяника Володимира Івановича про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузовни до витребування додаткових документів на підтвердження стажу 

роботи у сфері права.  

Звернутись до Національної асоціації адвокатів України щодо роз’яснення можливості 

зарахування у стаж роботи у галузі права період навчання Кістяника В.І. в аспірантурі 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» з 01.10.2011 р. по 30.09.2014 р. за 

умови відсутності у Кістяника В.І. ступеню доктора філософії  у галузі права.     

 

6.3. Розгляд заяви Варвуса Руслана Степановича про направлення на стажування до 

адвоката Шпака Артема Павловича. 

6.3. Вирішили:  

Видати Варвусу Руслану Степановичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Варвуса Р.С. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Шпака 

Артема Павловича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 803, видане 



22.08.2012 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області). 

Затвердити індивідуальний план стажування Варвуса Р.С. 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 Варвусом Р.С. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 

стажування та інші матеріали стажування:   

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

стажування; 

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

стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Варвусу Р.С.,   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 Шпаку А.П. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Варвуса Р.С., 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/. 

 

6.4. Розгляд заяви Краснолуцького Артема Олександровича про направлення на 

стажування до іншого керівника стажування - адвоката Хмелевської Наталі 

Володимирівни.  

6.4. Вирішили:  

Призначити адвоката Хмелевську Наталю  Володимирівну/свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю№ 456 видане 14.01.2010 року КДКА Хмельницької області, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області/ 

керівником стажування Краснолуцького А.О. строком на 1 місяць 14 днів.          

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Хмелевській Н.В.: 

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

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/. 

 

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

іншого керівника стажування - адвоката Оксанюка Анатолія Петровича.  

6.5. Вирішили:  

Призначити адвоката Оксанюка Анатолія Петровича/свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю№ 284 видане 26.11.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що 

містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області/ керівником 

стажування Янюк Катерини Миколаївни строком на 3 місяця 3 дня.          

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 



Адвокату Оксанюку А.П: 

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

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

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

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

 

6.6. Розгляд заяви Бей Інни Олександрівни про направлення на стажування до 

іншого керівника стажування - адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

6.6. Вирішили:  

Призначити адвоката Оксанюка Анатолія Петровича /свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 284 видане 26.11.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області/ 

керівником стажування Бей Інни Олександрівни строком на 4 місяця11 днів.          

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Оксанюку А.П: 

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

 

6.7. Розгляд заяви Ільяшової Янини Леонідівни про направлення на стажування до 

іншого керівника стажування - адвоката Бляхарского Ярослава Станіславовича.  

6.7. Вирішили:  

Призначити адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича/свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 480 видане 30.06.2010 року КДКА Хмельницької області, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області/ 

керівником стажування Ільяшової Янини Леонідівни строком на 6 місяців.          

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Бляхарському Я.С: 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Ільяшової Я.Л., 

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 заяви адвоката Шкодяка Ігоря Антоновича про включення до реєстру 

керівників стажування. 

7. Вирішили:  

Шкодяка Ігора Антоновича,  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 513 

видане 30.06.2006 р. КДКА Рівненської області, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально робоча адреса: 29000, Хмельницький, вул. вул. Красовського,6Б, кв.3,  включити до 

Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 2 (два) вакантних 

місця стажиста. /повний текст рішення додається/.     

 

8. Розгляд питання про видачу адвокатам свідоцтв про підвищення кваліфікації.  

8. Вирішили:  

Видати Свідоцтво про підвищення кваліфікації  за період оцінювання 2016 – 2018 роки адвокатам, 

які виконали вимоги пункту 14  Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, 

затвердженого рішенням РАУ від 16.02.2013р. №85 з подальшими змінами та доповненнями:  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,  по-батькові адвоката Кількість балів 

перенесених до наступного 

періоду оцінювання 

1 Бригида Валентин Віталійович - 

2 Місяць Віталій Петрович - 

3 Олійник Андрій В’ячеславович 10/4 

4 Якимчук Світлана Олексіївна - 

/повний текст рішення додається/. 

 



9. Розгляд заяви адвоката Тарадай Олени Трохимівни від 14.08.2019 р.  

9. Вирішили:  

Дії та поведінку суддів Городоцького районного суду Хмельницької області Сакенова Ю.К., 

Федорук І.М., Шинкаренко С.В. відносно адвоката Тарадай Олени Трохимівни під час судового 

засідання 11.07.2019 р. Городоцького районного суду Хмельницької області визнати 

неприпустимими та такими, що принижують авторитет та ділову репутацію адвоката Тарадай 

О.Т., а також негативно впливають на авторитет адвокатури та судів України в цілому.  

Доручити члену Ради адвокатів Хмельницької області Чулковій Н.К. підготувати проект 

звернення до голови Хмельницького апеляційного суду, до голови Городоцького районного суду 

Хмельницької області, передати вказану заяву на розгляд комітету захисту прав та гарантій 

адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області. 

 

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

 

 

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

 

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

 

 


