
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 13 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                   09 жовтня 2019 року  

 

                                                                           Початок: 13:30 год.,  закінчено: 16:40 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., 

                                                                                      Чулкова Н.К. /з п.2.2. порядку денного/, 

                                                                                       Клюка В.Ф. /з п.4.3 порядку денного/. 

                                                                                         

                                                                                        За участі: Басістої Н.А.,  

                                                             адвокатів Хмельницької області.  

                                                                                                                                  

                                                    
                                                                                       

Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Хомош Тетяні Миколаївні. 

1.2.  Яржемській Євгенії Миколаївні. 

1.3.  Ординовичу Руслану Богдановичу.  

1.4.  Гринькевичу Михайлу Богдановичу.   

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ковальова Сергія Івановича 

(керівник стажування адвокат Каденко Оксана Олегівна). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Краснолуцького Артема 

Олександровича (керівник стажування адвокат Хмелевська Наталя 

Володимирівна). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Шликової Марини Юріївни (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Іваницького Андрія Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Мозолюк (Шкраби) Ірини Костянтинівни 

(керівник стажування Возняк Аля Гюндузовна). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Стадніка Дмитра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Кучерука Олександра Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Снігура Віталія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Вишинського Олександра Борисовича 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Тарадайко Зоряни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Федорова Максима Валерійовича (керівник 

стажування адвокат  Самбір Ольга Євгенівна). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Ягунова Юрія Костянтиновича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович).  

4.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Кравчука Віктора Івановича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна).  

4.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Янюк Катерини Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович).  

4.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Лещенко Ганни Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна).  

4.9.  Розгляд поточного звіту стажиста Андрушко Алли Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна).  



4.10.Розгляд поточного звіту стажиста Куцого Сергія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна).  

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Кістяника Володимира Івановича про направлення на стажування 

до адвоката Возняк Алі Гюндузовни.  

5.2. Розгляд заяви Клюцука Віталія Петровича про направлення на стажування до 

адвоката Кулабіної Марини Юріївни.  

5.3. Розгляд заяви Чесакової Мирослави Сергіївни про направлення на стажування до 

адвоката Німого Сергія Олександровича.  

5.4. Розгляд заяви Юдаєвої Ірини Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича.  

5.5. Розгляд заяви Андрійчук Ольги Петрівни  про направлення на стажування до 

адвоката Черевика Сергія Станіславовича.  

5.6. Розгляд заяви Снігура Віталія Васильовича  про направлення на стажування до 

адвоката Черевика Сергія Станіславовича.  

6. Розгляд заяв стажистів щодо стажування. 

6.1. Розгляд заяви Кравчука Віктора Івановича про зупинення стажування.  

6.2. Розгляд заяви Сьомочкіної Ольги Сергіївни про поновлення стажування. 

7. Розгляд заяви адвоката Долгополова М.Д. про звільнення від сплати щорічного 

внеску на адвокатське самоврядування за 2019 р.  

8. Розгляд питання про направлення заяв (скарг)  про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності адвокатів до КДКА Хмельницької області. 

8.1. Розгляд питання про направлення заяви (скарги) до КДКА Хмельницької області 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Твердуна Миколи 

Миколайовича.  

8.2. Розгляд питання про направлення заяви (скарги) до КДКА Хмельницької області 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Долгополова Миколи 

Даниловича.  

9. Розгляд питання про направлення звернення адвокату Щербаню О.В.  

10. Розгляд питання про нагородження адвокатів Хмельницької області до Дня 

адвокатури. 

11.Інше. 

 

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

адвокатською діяльністю 

Звучить Гімн України  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Хомош Тетяні Миколаївні. 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Яржемської Євгенії Миколаївні.   

  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Ординовичу Михайлу 

Богдановичу.  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Гринькевичу Михайлу 

Богдановичу.  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Ковальова 

Сергія Івановича (керівник стажування адвокат Каденко Оксана Олегівна). 

2.1.Вирішили:       
Затвердити звіт  Ковальова С.І. про проходження стажування для отримання свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Ковальову С.І. в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про право на 

зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Ковальовим С.І. Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької 

області  призначити о 13 год. 00  хв. 06 листопада 2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

 



2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Краснолуцького Артема 

Олександровича (керівники стажування адвокати Ватрас Володимир Антонович, 

Хмелевська Наталя Володимирівна). 

2.2. Вирішили:       
Затвердити Звіт про проходження стажування Краснолуцького Артема Олександровича. 

Видати Краснолуцькому Артему Олександровичу Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю в день складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Краснолуцьким Артемом Олександровичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 06 листопада  2019  року. /повний 

текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Шликової Марини Юріївни (керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

3.1. Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Шликової Марини Юріївни про проходження 344 

годин стажування за період з 17 липня по 17 вересня 2019 року. 

Стажисту Шликовій М.Ю. та керівнику стажування адвокату Лучковському В.В., при подальшому 

проходженні стажування, врахувати рекомендації викладені в мотивувальній частині цього 

рішення. /повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Іваницького Андрія Мироновича (керівник 

стажування адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

3.2.Вирішили:       

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Іваницького Андрія Мироновича про проходження 250  

годин стажування за період з 12.07.2019 р.  по 12.09.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Мозолюк (Шкраби) Ірини Костянтинівни 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

3.3. Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Мозолюк І.К.  про проходження 223 години стажування за період 

стажування з  11.07.2019р. по 11.09.2019р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Стадніка Дмитра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.4. Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Стадніка Дмитра Миколайовича про проходження 213 годин 

стажування за період з 22.07.2019р. по 22.09.2019 р.  

Стажисту Стадніку Д.М. врахувати викладені в описовій частині рішення рекомендації та надати 

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

додається/. 

 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Кучерука Олександра Сергійовича (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

3.5. Вирішили:       

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Кучерука Олександра Сергійовича про проходження 240  

годин стажування за період з 23.07.2019 р.  по 23.09.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів.  
 

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Снігура Віталія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

4.1. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Снігура Віталія Васильовича про проходження 223 

годин стажування за період з 15 липня по  13 вересня  2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Тарадайко Зорини Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович). 

4.2. Вирішили:       

Встановити стажисту Тарадайко Зорині Володимирівні строк для усунення недоліків стажування  

відображених в цьому рішенні  до 01 листопада 2019 року.  



Повторне заслуховування Радою адвокатів Хмельницької області другого поточного звіту 

Тарадайко Зорини Володимирівни про проходження стажування за період з  14.07.2019 р. по 

13.09.2019 р. призначити на 13 листопада 2019 року о 14:00год.  з участю стажиста та керівника 

стажування. 

Рекомендувати керівнику стажування адвокату Сорокопуду Андрію Олександровичу  посилити 

контроль за проходженням стажування Тарадайко Зориною Володимирівною. /повний текст 

рішення додається/. 

 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Вишинського Олександра Борисовича 

(керівник стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

4.3. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Вишинського Олександра Борисовича про 

проходження 199 годин стажування за період з  13 липня по 13 вересня 2019 р. 

Стажисту Вишинського О.Б. та керівнику стажування адвокату Черевику С.С., при подальшому 

проходженні стажування, усунути недоліки та дотримуватись рекомендацій зазначених у 

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

 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Федорова Максима Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

4.4. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Федорова Максима Валерійовича про проходження 215 годин 

стажування  за період з 09.07.2019 р. по 08.09.2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Ягунова Юрія Костянтиновича (керівник 

стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

4.5. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт Ягунова Ю.К. за період стажування з 16.07.2019р. по 

16.09.2019р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.6. Розгляд поточного звіту стажиста Кравчука Віктора Івановича (керівник 

стажування адвокат Циганюк Юлія Володимирівна). 

4.6. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Кравчука Віктора Івановича про проходження 244 годин стажування за 

період  з 15.07.2019р. по 14.09.2019р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.7. Розгляд поточного звіту стажиста Янюк Катерини Миколаївни (керівники 

стажування адвокати Ватрас Володимир Антонович, Оксанюк Анатолій Петрович). 

4.7. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Янюк Катерини Миколаївни про проходження 228 годин стажування  

за періоди з 11.07.2019 р. по 07.08.2019 р. та з 15.08.2019 р. по 19.09.2019 р. /повний текст 

рішення додається/. 

 

4.8. Розгляд поточного звіту стажиста Лещенко Ганни Олександрівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

4.8. Вирішили:       

Затвердити 2 поточний  звіт Лещенко Ганни Миколаївни  про проходження 205 годин стажування  

за період з  10.07.2019р. по 10.09.2019 року. /повний текст рішення додається/. 

 

4.9. Розгляд поточного звіту стажиста Андрушко Алли Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

4.9. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Андрушко Алли Володимирівни за період стажування з 08.07.2019 р. - 

08.09.2019 р./повний текст рішення додається/. 

 

4.10. Розгляд поточного звіту стажиста Куцого Сергія Васильовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

4.10. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Куцого Сергія Васильовича проходження стажування 

за період з 11 липня по 11 вересня 2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

5.Розгляд заяв  про направлення на стажування. 

 



5.1. Розгляд заяви Кістяника Володимира Івановича про направлення на стажування 

до адвоката Возняк Алі Гюндузовни.   

5.1. Вирішили:  

Видати Кістянику Володимиру Івановичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Кістяника В.І. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Возняк 

Алю Гюндузовну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 000010, видане 

11.03.2015 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Кістяника 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  

прослухати адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

Встановити наступні строки подання стажистом Кістяником 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 Кістянику 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 Возняк А.Г. 

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

 

5.2. Розгляд заяви Клюцука Віталія Петровича про направлення на стажування до 

адвоката Кулабіної Марини Юріївни. 

5.2. Вирішили:  

Видати Клюцуку Віталію Петровичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Клюцука В.П. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Кулабіну 

Марину Юріївну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 545, видане 

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

адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Клюцука В.П. 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 Клюцуком В.П. 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 Клюцуку В.П.,   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 Кулабіній М.Ю. 

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

 

5.3. Розгляд заяви Чесакової Мирослави Сергіївни про направлення на стажування 

до адвоката Німого Сергія Олександровича.  

5.3.Вирішили:  

Видати Чесаковій Мирославі Сергіївні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Чесакової М.С. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Німого 

Сергія Олександровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 276/Н, видане 

18.06.2007 року Кіровоградською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Чесакової М.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 Чесаковою М.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 Чесаковій М.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 Німому С.О. 



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

 

5.4. Розгляд заяви Юдаєвої Ірини Володимирівни про направлення для продовження 

стажування до адвоката Савінського Олега Петровича.  

5.4. Вирішили:  

Видати Юдаєвій Ірині Володимирівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

Савінського Олега Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 360, 

видане 03.05.2012 року Чернівецькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Юдаєвої І.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 Юдаєвою І.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 Юдаєвій І.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 СавінськомуО.П. 

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

 

5.5. Розгляд заяви Андрійчук Ольги Петрівни про направлення на стажування до 

адвоката Черевика Сергія Станіславовича.  

5.5. Вирішили:  

Видати Андрійчук Ользі Петрівні направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Андрійчук О.П. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Черевика Сергія Станіславовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 366, 

видане 02.11.2005 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Андрійчук О.П. 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 Андрійчук О.П.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 Андрійчук О.П.,   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 Андрійчук О.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. Розгляд заяв стажистів щодо стажування. 

6.1. Розгляд заяви Кравчука Віктора Івановича про зупинення стажування.  

6.1. Вирішили:  

Стажування Кравчука Володимира Івановича у адвоката Циганюк Юлії Володимирівни  зупинити  

на 6 місяців, починаючи з 23 вересня 2019 року.  

Сумарний  облік часу стажування Кравчука Володимира Івановича за період стажування   з 15 

травня 2019 року по 23 вересня 2019 року (4 місяця 8 днів) становить 458 годин. /повний текст 

рішення додається/. 

 

6.2. Розгляд заяви Сьомочкіної Ольги Сергіївни про поновлення стажування. 

6.2. Вирішили:  

Поновити, починаючи з 10 жовтня 2019 року, стажування Сьомочкіної Ольги Сергіївни  у 

адвоката Кулабіної Марини Юріївни призначене рішенням Ради адвокатів Хмельницької області  

№ 7-5/19 від 10.04.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

 

7. Розгляд заяви адвоката Долгополова Миколи Даниловича про звільнення від сплати 

щорічного внеску на адвокатське самоврядування за 2019 р. 

7. Вирішили : 

Звільнити адвоката Долгополова Миколу Даниловича від сплати щорічного внеску на 

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

додається/. 

 

8. Розгляд питань про направлення до КДКА Хмельницької області заяв (скарг)  про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів. 

 

8.1. Розгляд питання про направлення заяви (скарги) до КДКА Хмельницької області 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Твердуна Миколи 

Миколайовича.  

8.1. Вирішили:  

Звернутись до КДКА Хмельницької області з заявою (скаргою) про притягнення адвоката 

Твердуна Миколи Миколайовича до дисциплінарної відповідальності.  

Доручити Кулабіній Марині Юріївні підготувати відповідну заяву (скаргу).  



8.2. Розгляд питання про направлення заяви (скарги) до КДКА Хмельницької області 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Долгополова Миколи 

Даниловича.  

8.2. Вирішили:  

Звернутись до КДКА Хмельницької області з заявою (скаргою) про притягнення адвоката 

Долгополова Миколи Даниловича до дисциплінарної відповідальності.  

 

9. Розгляд питання про направлення  адвокату Щербаню Олександру Васильовичу 

інформаційно-методичних рекомендацій. 

9. Вирішили:  

Направити адвокату Щербаню Олександру Васильовичу роз’яснення щодо недопустимості 

поширення недостовірної інформації стосовно адвокатського об΄єднання «Щербань&Леськов та 

партнери», розмістити його на сторінці Ради адвокатів Хмельницької області у мережі Фейсбук.   

 

10. Розгляд питання про нагородження адвокатів Хмельницької області до Дня 

адвокатури. 

10. 1. Вирішили:  

З нагоди професійного свята - Дня адвокатури, звернутися до Національної асоціації адвокатів 

України з поданням про нагородження адвокатів Хмельницької області: орденом Національної 

асоціації адвокатів України «Видатний адвокат України» - Сас Марію Іванівну, Якимчук Надію 

Павлівну, Поліщук Надію Григорівну, Процика Володимира Васильовича; нагрудним знаком 

Національної асоціації адвокатів України - Перунського Івана Васильовича, Савінського Олега 

Петровича; подякою Національної асоціації адвокатів України - Романюка Валерія Миколайовича, 

Шевчук Ольги Сергіївни, Тарадай Олену Трохимівну, Костюка Володимира Володимировича.  

10. 2. Вирішили:  

З нагоди професійного свята - Дня адвокатури нагородити грамотою Ради адвокатів 

Хмельницької області адвокатів Хмельницької області - Циганюк Юлію Володимирівну, 

Орендарчук Валентину Олександрівну, Столяра Миколу Васильовича, Киричук Сергія 

Володимировича, Поворозника Петра Юрійовича, Тимофіїва Анатолія Павловича, Березюка 

Олександра Борисовича, Довгаля Петра Степановича, Мазура Андрія Петровича, Каденко Оксану 

Олегівну. 

 

 

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

 

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

 

 


