
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 14 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                  13  листопада 2019 року  

 

                           Початок :   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:  17  : 45 год. 

 

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

                                                                                   Сітніков А.В., Кручініна Н.С. (секретар Ради),   

                                                                                   Возняк А.Г.,  Чулкова Н.К., Пілінський С.І., 

                                                                                   Терлич В.Г. 

           

       Відсутні: Кулабіна М.Ю.     

                                                                                  

                                                                                    За участі: Заболотного А.М.,Сорокопуда А.О., 

                                                                                    Самбір О.Є., Рохова О.В., Басістої Н.Ю. 

                                                                                                                                   

                                                   
  

Порядок денний: 

1. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

1.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Святецького Дмитра 

Вікторовича  (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович).  

1.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Коломієць Ліани Юріївни 

(керівник стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

1.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Лещенко Ганни Олександрівни   

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

1.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Федорова Максима 

Валерійовича (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна).  

1.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Баліцького Олександра 

Олеговича (керівник стажування адвокат Гуменюк Оксана Сергіївна). 

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

2.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Калянової Інни Юріївни (керівник стажування 

адвокат Бейлик Михайло Беніамінович). 

2.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Варвуса Руслана Степановича (керівник 

стажування адвокат Шпак Артем Павлович).  

3. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

3.1. Повторний розгляд поточного звіту стажиста Тарадайко Зорини Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович). 

3.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Крамар Аліни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

3.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Бурлака Олександра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

3.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Фердман Олени Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович). 

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

адвокат  Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.6.  Розгляд поточного звіту стажиста Матущак Мирослави Геннадіївни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович). 

3.7.  Розгляд поточного звіту стажиста Гуменюка Олександра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

3.8.  Розгляд поточного звіту стажиста Куркевича Олега Віталійовича (керівник 

стажування адвокат Терлич Валерій Габорович). 

4. Розгляд заяв стажистів: 
4.1.  Розгляд заяви Куцого Сергія Васильовича про зупинення стажування.  

4.2.  Розгляд заяви Сьомочкіної Ольга Сергіївни про відкладення розгляду звіту про 

результати стажування.  

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Ярмолюка Андрія Олеговича про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 

5.2.  Розгляд заяви Маркітана Андрія Вікторовича про направлення на стажування до 



адвоката Шкодяка Ігоря Антоновича.  

6. Розгляд заяви Керницької Ілони Романівни про видачу Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.   

7. Розгляд заяви адвокатів про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю: 

7.1.  Розгляд заяви адвоката Львовської Еліни Миколаївни. 

7.2.  Розгляд заяви адвоката Карвана Олександра Миколайовича. 

8. Інше. 

 

1. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

1.1. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Святецького Дмитра 

Вікторовича (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович) 

1.1.Вирішили:    

Затвердити звіт Святецького Дмитра Вікторовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Святецькому Дмитру Вікторовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Святецьким Дмитром Вікторовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 12 год. 00 хв. 07 грудня 2019 року./повний текст рішення 

додається/.    

1.2.Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Коломієць Ліани 

Юріївни (керівник стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович) 

1.2.Вирішили:       
Затвердити звіт про проходження стажування Коломієць Ліани Юріївни 

Видати Коломієць Ліані Юріївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 

складання нею Присяги адвоката України. 

Складання Коломієць Ліаною Юріївною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 12 год. 00 хв. 07 грудня 2019  року. /повний текст рішення 

додається/. 

1.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Лещенко Ганни 

Олександрівни (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

1.3.Вирішили:       

Затвердити Звіт про результати проходження стажування стажиста Лещенко Ганни 

Олександрівни. 

Видати Лещенко Ганні Олександрівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Лещенко Г.О. Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів Хмельницької області 

призначити на 7 грудня 2019 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 

40а. /повний текст рішення додається/. 

1.4. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Федорова Максима 

Валерійовича (керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

1.4 . Вирішили:       

Затвердити звіт Федорова Максима Валерійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Федорову Максиму Валерійовичу в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Федоровим Максимом Валерійовичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 12 год. 00 хв. 7 грудня 2019 року за адресою: 

м.Хмельницький, вул.Свободи, 40а. /повний текст рішення додається/.   

1.5. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Баліцького 

Олександра Олеговича (керівник стажування адвокат Гуменюк Оксана Сергіївна) 

1.5. Вирішили:      

Заяву стажиста Баліцького Олександра Олеговича про відкладення розгляду звіту про результати 

стажування задовольнити, викликати на засідання Ради адвокатів Хмельницької області  для 

розгляду звіту про результати стажування Баліцького О.О. керівника стажування – адвоката 

Гуменюк Оксану Сергіївну.  

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

2.1 Розгляд поточного звіту стажиста Калянової Інни Юріївни (керівник стажування 

адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

2.1.Вирішили:       

Затвердити 1-й  поточний звіт стажиста Калянової Інни Юріївни про проходження 255 годин 

стажування за період з 21.08.2019 р.  по 21.10.2019 р./повний текст рішення додається/. 



2.2. Розгляд поточного звіту стажиста Варвуса Руслана Степановича (керівник 

стажування адвокат Шпак Артем Павлович) 

2.2. Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Варвуса Руслана Степановича проходження 

стажування за період з 19 серпня по 18 жовтня 2019 р. /повний текст рішення додається/. 

3. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів:  

3.1. Повторний розгляд поточного звіту стажиста Тарадайко Зорини Володимирівни 

(керівник стажування Сорокопуд Андрій Олександрович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Тарадайко Зорини Володимирівни про проходження 195 годин 

стажування з 14.07.2019р. по 14.09.2019р. /повний текст рішення додається/. 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Крамар Аліни Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович) 

3.2. Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Крамар Аліни Володимирівни про проходження стажування за період з 

03.09.2019р. по 02.11.2019р. в сумарній кількості 199 годин стажування. /повний текст рішення 

додається/. 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Бурлака Олександра Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна) 

3.3. Вирішили:       

Встановити стажисту Бурлак Олександру Миколайовичу строк для усунення недоліків стажування 

відображених в цьому рішенні до 01 грудня 2019 року. 

Повторне заслуховування Радою адвокатів Хмельницької області другого поточного звіту Бурлак 

Олександра Миколайовича про проходження стажування за період з 07.08.2019 р. по 06.10.2019 р. 

призначити на 11 грудня 2019 року о 14:00 год. з участю стажиста та керівника стажування. 

Рекомендувати керівнику стажування адвокату Банашко Ірині Юріївні посилити контроль за 

проходженням стажування Бурлак Олександром Миколайовичем./повний текст рішення 

додається/. 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Фердман Олени Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович) 

3.4. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Фердман Олени Михайлівни про проходження 277 годин стажування за 

період з 06.08.2019 р.  по  06.10.2019 р. /повний текст рішення додається/. 

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

адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

3.5. Вирішили:       

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Бей Інни Олександрівни про проходження 224 годин 

стажування за період з 24.08.2019 р.  по 24.10.2019 р. 

Стажисту Бей І.О. та керівнику стажування адвокату Оксанюку А.П., при подальшому 

проходженні стажування, врахувати рекомендації викладені в мотивувальній частині цього 

рішення. /повний текст рішення додається/. 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Матущак Мирослави Геннадіївни (керівник 

стажування адвокат Рохов Олег Володимирович) 

3.6. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Матущак Мирослави Геннадіївни про проходження 264 години 

стажування  за період  з 08.08.2019 р.  по  08.10.2019 р./повний текст рішення додається/. 

3.7. Розгляд поточного звіту стажиста Гуменюка Олександра Миколайовича 

(керівник стажування Пілінський Сергій Ігорович) 

3.7. Вирішили:      

Затвердити 2-й  поточний звіт стажиста Гуменюка Олександра Миколайовича про проходження 

246 годин стажування за період з 12.08.2019 р.  по 12.10.2019 р. 

Стажисту Гуменюку О.М. та керівнику стажування адвокату Пілінському С.І., при подальшому 

проходженні стажування, врахувати рекомендації викладені в мотивувальній частині цього 

рішення. /повний текст рішення додається/. 

3.8. Розгляд поточного звіту стажиста Куркевича Олега Віталійовича (керівник 

стажування адвокат Терлич Валерій Габорович) 

3.8. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Куркевича Олега Віталійовича про проходження стажування за 

період з 18.08.2019 р. по 18.10.2019 р. зарахувавши 181 годину. /повний текст рішення 

додається/. 

4. Розгляд заяв  стажистів: 

4.1. Розгляд заяви Куцого Сергія Васильовича про зупинення стажування. 

4.1. Вирішили: 



Стажування Куцого Сергія Васильовича  у адвоката Возняк Алі Гюндузовни  зупинити  на 6 

місяців, починаючи з 11 жовтня 2019 року.  

Сумарний  облік часу стажування Куцого Сергія Васильовича за період стажування   з 10 травня 

2019 року по 10  жовтня  2019 року (5 місяців) становить 584 годин. /повний текст рішення 

додається/.          

4.2. Розгляд заяви Сьомочкіної Ольга Сергіївни про відкладення розгляду звіту про 

результати стажування.  

4.2. Вирішили: 

Заяву Сьомочкіної Ольги Сергіївни про відкладення розгляду звіту про результати стажування 

задовольнити. 

5. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

5.1.Розгляд заяви Ярмолюка Андрія Олеговича про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни.   

5.1. Вирішили:  

Видати Ярмолюку Андрію Олеговичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Ярмолюка А.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Самбір 

Ольги Євгенівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 272, видане 

19.10.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Ярмолюка А.О. 

Встановити наступні строки подання стажистом Ярмолюком А.О. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 

стажування та інші матеріали стажування:   

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

стажування; 

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

стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Ярмолюку А.О.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1251,90 грн. (10% від 

трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 

стажування)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, 

рахунок №UA623209840000026009210281016 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 

№ UA973253650000002600101607834  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 

№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365). 

Адвокату Самбір О.Є. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Ярмолюка А.О., 

надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування; 

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

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

5.2. Розгляд заяви Маркітана Андрія Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Шкодяка Ігоря Антоновича. 

5.2.Вирішили:  

Видати Маркітану Андрію Вікторовичу направлення для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

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

ШкодякаІгора Антоновича(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 513, 

видане 30.06.2006 року Рівненською обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Маркітана А.В. 

Встановити наступні строки подання стажистом Маркітаном 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 Маркітану 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 №UA623209840000026009210281016 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 

№ UA 973253650000002600101607834  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 

№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365). 

Адвокату Шкодяку І.А. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Маркітана 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. Розгляд заяви Керницької Ілони Романівни про видачу Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.   

6. Вирішили : 

Видати  Керницькій Ілоні Романівні, в день складання Присяги адвоката України,  Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Керницькою Ілоною Романівною  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити на 07 грудня 2019 року о 12.00 годині за адресою: м. 

Хмельницький, вул. Свободи, 40а. /повний текст рішення додається/. 

7. Розгляд заяви адвокатів про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю: 

7.1.  Розгляд заяви адвоката Львовської Еліни Миколаївни. 

7.1. Вирішили:  
Заяву адвоката Львовської (Миколайчук) Еліни Миколаївни про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю задовольнити.  

Провести заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 96 від 16.05.2013р., 

виданого Хмельницькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 12 

жовтня 2012 року на підставі рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури  № 156 від 27 вересня 2012 року на ім’я Львовської Еліни Миколаївни на 

свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю у відповідності до змінених особистих 

даних адвоката./повний текст рішення додається/. 
7.2. Розгляд заяви адвоката Карвана Олександра Миколайовича про заміну 

Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

7.2. Вирішили:  

Заяву адвоката Карвана Олександра Миколайовича про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю задовольнити.  

Видати адвокату Карвану Олександру Миколайовичу дублікат Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю./повний текст рішення додається/. 

   

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                                                           Вагіна Н.А. 

 

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області                                                    Кручініна Н.С.  

 


