
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 12 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                             11 вересня 2019 року  

 

 

                                                                  Початок: 14:00 год.,  закінчено: 18:00 год. 

 

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

                                                                                 Кручініна Н.С., Терлич В.Г., Возняк А.Г., 

                                                                                 Клюка В.Ф., Чулкова Н.К. 

                                                                                       

                                                                                   Відсутні: Пілінський С.І., Кулабіна М.Ю.  

                                                                                       

                                                                                  За участі: Самбір О.Є., Басістої Н.Ю. 

                                                               з 16 год. 00 хв. -   адвокати – учасники  

                         робочої зустрічі 

                                                                                                                                   

  

Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Касянюк Аліні Анатоліївні.  

1.2.  Тарасевич Людмилі Миколаївні. 

1.3.  Сарафіну Віктору Францовичу. 

1.4.  Жищинській Інні Миколаївні. 

1.5.  Дудко Ользі Василівні.  

1.6.  Лобаню Дмитру Миколайовичу. 

1.7.  Волковій Юлії Володимирівні.  

1.8.  Гарячеву Артему Віталійовичу.  

2. Розгляд звітів про результати стажування стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Леськова Вадима Степановича 

(керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Хомош Тетяни Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Яржемської Євгенії 

Миколаївни (керівник стажування адвокат Сітніков Андрій Володимирович). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ковальова Сергія Івановича 

(керівник стажування адвокат Каденко Оксана Олегівна). 

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ордновича Руслана 

Богдановича (керівник стажування адвокат Свіжий Олександр Володимирович). 

2.6.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Гринькевича Михайла 

Богдановича (керівник стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Крамар Аліни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Бей Інни Олександрівни (керівник стажування 

адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Гуменюка Олександра Миколайовича (керівник 

стажування Пілінський Сергій Ігорович). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Куркевича Олега Віталійовича (керівник 

стажування Терлич Валерій Габорович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Коломієць Ліани Юріївни (керівника 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Святецького Дмитра Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

5. Розгляд заяви Яцини Олександра Павловича про поновлення стажування.  

6. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

6.1. Розгляд заяви Рарицького Тараса Вадимовича про направлення на стажування до 

адвоката Шпака Артема Павловича. 



6.2. Розгляд заяви Присяжного Олексія Васильовича про направлення на стажування 

до адвоката Дем’янової  Олени Вікторівни.  

6.3. Розгляд заяви Лень Світлани Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Семенова Сергія Володимировича. 

6.4. Розгляд заяви Будника Дмитра Олександровича про направлення на стажування 

до адвоката Шамрая Василя Вікторовича. 

6.5. Розгляд заяви Грушко Анни Геннадіївни  про направлення на стажування до 

адвоката Хмелевської Наталі Володимирівни.  

6.6. Розгляд заяви Гранатюка Олега Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Мазура Андрія Петровича.  

6.7. Розгляд заяви Панькової Зоряни Леонідівни про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни.  

7. Розгляд питання про нагородження адвокатів Хмельницької області з нагоди Дня 

юриста.  

8. Розгляд питання щодо виключення з групи у вайбері адвокатів, які зупинили 

адвокатську діяльність.  

9. Обговорення проекту закону №1013 про внесення змін до Конституції України 

щодо скасування адвокатської монополії. 

 

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 Леськова 

Вадима Степановича (керівник стажування адвокат Бондар Віктор Броніславович). 

2.1.Вирішили:       
Продовжити стажування Леськова Вадима Степановича строком  на 3 (три) місяця починаючи з 

дати отримання керівником стажування-адвокатом Бондарем В.Б. направлення Ради адвокатів 

Хмельницької області на продовження стажування Леськова В.С.  

Зобов’язати Леськова В.С. подати  Раді адвокатів Хмельницької області, протягом трьох робочих 

днів після закінчення двох місяців  продовженого строку стажування, поточний звіт про 

проходження додаткового строку стажування з відповідними підтверджуючими  документами. 

Зобов’язати керівника стажування-адвоката Бондаря В.Б. визначити перелік та зміст заходів які 

стажист Леськов В.С. повинен виконати в межах юридичної практики щодо захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги фізичним і юридичним особам  

сумарна тривалість яких має бути не менше ніж 50 годин; забезпечити стажисту необхідні умови 

для виконання плану і контролювати хід його виконання, надавати постійну допомогу в набутті 

професійних знань і практичних навичок; провести зі стажистом співбесіди по кожній пройденій 

темі стажування. 

Додатковий внесок на проходження стажування сплачується стажистом упродовж 3-х робочих 

днів після ухвалення цього рішення в розмірі та порядку визначеному пунктами 6.4., 6.2. статті 6  

Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржене стажистом або 

керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України 

або до суду./повний текст рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Хомош Тетяни Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

2.2. Вирішили:       
Затвердити звіт про проходження стажування Хомош Тетяни Миколаївни про проходження 

стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Хомош Тетяні Миколаївні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання нею присяги адвоката України. 

Складання Хомош Тетяною Миколаївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 год. 00  хв. 09 жовтня 2019 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.3. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Яржемської 

Євгенії Миколаївни (керівник стажування адвокат Сітніков Андрій Володимирович). 

2.3. Вирішили:      

Затвердити звіт Яржемської Євгенії Миколаївни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             



Видати Яржемській Євгенії Миколаївні в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Яржемською Євгенією Миколаївною Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 жовтня 2019 року./повний текст 

рішення додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ковальова Сергія 

Івановича (керівник стажування адвокат Каденко Оксана Олегівна). 

 

2.4. Вирішили:       

Відкласти розгляд звіту про проходження стажування Ковальова Сергія Івановича на засідання 

ради адвокатів Хмельницької області, яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 09 жовтня 2019 року.  

 

2.5. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Ординовича 

Руслана Богдановича (керівник стажування адвокат Свіжий Олександр 

Володимирович). 

2.5. Вирішили:       
Затвердити Звіт Ординовича Руслана Богдановича про проходження стажування з метою 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Видати Ординовичу Руслану Богдановичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю в день складання Присяги адвоката України. 

Складання Ординовичем Русланом Богдановичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 жовтня  2019 року./повний текст 

рішення додається/. 

 

2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Гринькевича Михайла 

Богдановича (керівник стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна) 

2.6. Вирішили:       
Затвердити Звіт Гринькевича Михайла Богдановича про проходження стажування з метою 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Видати Гринькевичу Михайлу Богдановичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю в день складання  Присяги адвоката України. 

Складання Гринькевичем Михайлом Богдановичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 жовтня  2019 року. /повний текст 

рішення додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Крамар Аліни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович) 

3.1. Вирішили:       

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Крамар Аліни Володимирівни про проходження 190  

годин стажування за період з 02.07.2019 р.  по 02.09.2019 р. 

Стажисту Крамар А.В. врахувати викладені в описовій частині рішення рекомендації та надати 

звіт про їх виконання разом з наступним поточним звітом стажування./повний текст рішення 

додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Бей Інни Олександрівни (керівник стажування 

адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.2. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Бей Інни Олександрівни про проходження 220 годин стажування за 

період з 19.06.2019р. по 19.08.2019р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Гуменюка Олександра Миколайовича 

(керівник стажування Пілінський Сергій Ігорович). 

Заслухали:   

3.3. Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Гуменюка Олександра Миколайовича за період стажування з  

12.06.2019р. по 12.08.2019р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Куркевича Олега Віталійовича (керівник 

стажування Терлич Валерій Габорович) 

3.4. Вирішили:       



Затвердити поточний звіт Куркевича Олега Віталійовича про проходження 189 годин стажування 

за період з 18.06.2019р. по 18.08.2019р./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Коломієць Ліани Юріївни (керівника 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

4.1. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Коломієць Ліани Юріївни про проходження 145 годин 

стажування за період з 22 червня по 22 серпня 2019 року./повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Святецького Дмитра Вікторовича (керівник 

стажування Заболотний Антон Миколайович) 

4.2. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Святецького Дмитра Вікторовича про проходження 202 годин 

стажування за період з 25.06.2019 р. по 25.08.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

5. Розгляд заяви Яцини Олександра Павловича про поновлення стажування.  

5. Вирішили:       

Поновити, починаючи з 11 вересня 2019 року, стажування Яцини Олександра Павловича у 

адвоката Німого Сергія Олександровича призначене рішенням Ради адвокатів Хмельницької 

області  від 13.02.2019 р. № 4-4.6/19./повний текст рішення додається/. 

 

6. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

6.1. Розгляд заяви Рарицького Тараса Вадимовича про направлення на стажування 

до адвоката Шпака Артема Павловича.   

6.1. Вирішили:  

Видати Рарицькому Тарасу Вадимовичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

Адвокат Шпака Артема Павловича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

803, видане 22.08.2012 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування РарицькогоТ.В. /повний текст рішення додається/. 

 

6.2. Розгляд заяви Присяжного Олексія Васильовича про направлення на стажування 

до адвоката Дем’янової Олени Вікторівни. 

6.2. Вирішили:  

Видати Присяжному Олексію Васильовичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

Дем’янову Олену Вікторівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1/366, 

видане 08.11.2002 року Закарпатською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Присяжного О.В.  

/повний текст рішення додається/. 

 

6.3. Розгляд заяви Лень Світлани Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Семенова Сергія Володимировича.  

6.3. Вирішили:  

Видати Лень Світлані Олександрівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Лень С.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Семенова 

Сергія Володимировича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 535, видане 

01.08.2011 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Лень С.О.  

повний текст рішення додається/. 

 

6.4. Розгляд заяви Будника Дмитра Олександровича про направлення для 

продовження стажування до адвоката Шамрая Василя Вікторовича.  

6.4. Вирішили:  

Видати Буднику Дмитру Олександровичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   



Керівником стажування Будника Д.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Адвокат 

Шамрая Василя Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 359, 

видане 29.07.2005Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Будника Д.О.  

/повний текст рішення додається/. 

 

6.5. Розгляд заяви Грушко Анни Геннадіївни про направлення на стажування до 

адвоката Хмелевської Наталі Володимирівни.  

6.5. Вирішили:  

Видати Грушко Анні Геннадіївні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Грушко А.Г. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Хмелевську Наталю Володимирівну(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

№ 456, видане 14.01.2010 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Грушко А.Г.  

/повний текст рішення додається/. 

 

6.6. Розгляд заяви Гранатюка Олега Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Мазура Андрія Петровича. 

6.6. Вирішили: 

Видати Гранатюку Олегу Вікторовичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Гранатюка О.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Мазура 

Андрія Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №546 видане 

01.08.2011рокуХмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області). 

Затвердити індивідуальний план стажування Гранатюка О.В.  

/повний текст рішення додається/. 

 

6.7. Розгляд заяви Панькової Зоряни Леонідівни про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни.  

6.7. Вирішили:  

Видати Паньковій Зоряні Леонідівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Панькової З.Л. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Банашко 

Ірини Юріївни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 448, видане на підставі 

рішення Хмельницької обласної КДКА від 11.12.2009 року, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Панькової З.Л.  

/повний текст рішення додається/. 

 

7. Розгляд питання про нагородження адвокатів Хмельниччини до Дня юриста. 

7.Вирішили:  

Звернутись до Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної державної адміністрації з 

клопотанням про нагородження до Дня юриста  подяками та грамотами адвокатів Хмельницької 

області Філліпової Таїсії Степанівни, Олійник Тамари Володимирівни, Чухась Майї Степанівни, 

Купчика Олександра Івановича, Пташкіна Михайла Карповича, Банашко Ірини Юріївни, Вітязь 

Оксани Петрівни, Матковського Михайла Віталійовича. 

 

8. Розгляд питання щодо виключення з групи у вайбері «Адвокати Хмельниччини» адвокатів, 

які зупинили адвокатську діяльність. 

 

9. Обговорення проекту закону №1013 про внесення змін до Конституції України щодо 

скасування адвокатської монополії. 

Вирішили: 

Довести до відома адвокатів, суспільства та державних інституцій позицію адвокатів 

Хмельниччини щодо рішучого засудження Проекту Закону України Про внесення змін до 

Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) № 1013 (далі – Проект № 1013). 

 

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.  

 


