
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                        11 березня 2020 року  

 

 

                                                                  Початок: 14:00 год.,  закінчено: 17:00 год. 

 

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

                                                                                 Кручініна Н.С., Кулабіна М.Ю., 

                                                                                 Клюка В.Ф., Чулкова Н.К. 

                                                                                 Терлич В.Г., Возняк А.Г. 

                                                                                  

                                                                                 Відсутній: Пілінський С.І.  

                                                                                 За участі: Місяця А.П., Басістої Н.Ю.     

                                                                                   

  

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Іваницькому Андрію Мироновичу. 

1.2.  Шликовій Марині Юріївні. 

1.3.  Бей Інні Олександрівні. 

1.4.  Яцині Олександру Павловичу. 

1.5.  Стадніку Дмитру Миколайовичу. 

1.6.  Мозолюк Ірині Костянтинівні. 

1.7.  Бігняку Миколі Івановичу. 

1.8.  Терличу Андрію Валерійовичу.  

2. Розгляд звітів про результати стажування стажистів: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ільяшової Яніни Леонідівни 

(керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Сьомочкіної Ольги Сергіївни 

(керівник стажування адвокат Кулабіної Марини Юріївни). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Калянової Інни Юріївни 

(керівники стажування адвокати Бейлик Михайло Беніамінович).  

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Варвуса Рулана Степановича 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович).  

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Кучерука Олександра 

Сергійовича (керівник стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Базарника Євгена Ярославовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

4. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

4.1.  Розгляд поточного звіту стажиста Клюцука Віталія Петровича (керівника 

стажування адвокат Кулабіна Марина Юріївна). 

4.2.  Розгляд поточного звіту стажиста Чесакової Мирослави Сергіївни (керівник 

стажування адвокат Німий Сергій Олександрович). 

4.3.  Розгляд поточного звіту стажиста Юдаєвої Ірини Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

4.4.  Розгляд поточного звіту стажиста Кістяника Володимира Івановича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

4.5.  Розгляд поточного звіту стажиста Андрійчук Ольги Петрівни (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович). 

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Зеленовської Лілії Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Цюпик Ольги Василівни. 

6. Розгляд заяви адвоката Коблюк Ірини Сергіївни про видачу дублікату свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.  

7. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2020 році: 
7.1.  Розгляд заяви адвоката Яковлєва Олега Олександровича. 



7.2.  Розгляд заяви адвоката Пасічника Сергія Петровича.  

8. 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 Іваницькому Андрію 

Мироновичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Шликовій Марині Юріївні   

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Бей Інні Олександрівні  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Яцині Олександру Павловичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Стадніку Дмитру Миколайовичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Мозолюк Ірині Костянтинівні  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Бігняку Миколі Івановичу  

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Терличу Андрію Валерійовичу  

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Ільяшової Яніни 

Леонідівни (керівник стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

2.1. Вирішили:       
Продовжити стажування Ільяшової Яніни Леонідівни строком  на 1 (один) місяць починаючи з 

дати отримання керівником стажування-адвокатом Бляхарським Я.С. направлення Ради адвокатів 

Хмельницької області на продовження стажування Ільяшової Я.Л.  

Зобов’язати  стажиста Ільяшову Я.Л. надати підтвердження щодо переліку, змісту, виконання та 

тривалості виконання заходів 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. 

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. 

Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

Стажиста та керівника стажування  повідомити про  прийняте рішення письмово./повний текст 

рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Сьомочкіної Ольги 

Сергіївни (керівник стажування адвокат Кулабіна Марина Юріївна). 

2.2. Вирішили:       
Затвердити звіт Сьомочкіної Ольги Сергіївни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Сьомочкіній Ользі Сергіївні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 

день складання нею присяги адвоката України. 

Складання Сьомочкіною Ольгою Сергіївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 08 квітня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.3. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Калянової Інни 

Юріївни (керівник стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович). 

2.3. Вирішили:      

Затвердити звіт Калянової Інни Юріївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.             



Видати Каляновій Інні Юріївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Каляновою Інною Юріївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 08 квітня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту про результати проходження  стажування стажиста Варвуса 

Руслана Степановича  (керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

2.4. Вирішили:       
Затвердити звіт Варвуса Руслана Степановича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Варвусу Руслану Степановичу в день складання Присяги адвоката України Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Варвусом Русланом Степановичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 08 квітня 2020 року./повний текст рішення 

додається/. 

 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Кучерука Олександра 

Сергійовича (керівник стажування адвокат Підлісний Олег Володимирович) 

2.5 Вирішили:       
Затвердити звіт Кучерука Олександра Сергійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Кучеруку Олександру Сергійовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю в день складання ним присяги адвоката України. 

Складання Кучеруком Олександром Сергійовичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області  призначити о 14 год. 00  хв. 08 квітня 2020 року. /повний текст 

рішення додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів. 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Базарника Євгенія Ярославовича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна) 

3.1. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Базарника Євгена  Ярославовича  про проходження 348 годин 

стажування  за період з  13.12.2019р. по 13.02.2020 р./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів.  

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Клюцука Віталія Петровича (керівник  

4.1. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Клюцука Віталія Петровича про проходження 189  годин 

стажування, 49 годин юридичної практики, за період з 15.12.2019 р.  по 14.02.2020 р./повний 

текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Чесакової Мирослави Сергіївни (керівник 

стажування Німий Сергій Олександрович) 

4.2. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Чесакової М.С.  про проходження 226 годин стажування за період з 

7.12.2019 р. по 16.02.2020 р. року. /повний текст рішення додається/. 

 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Юдаєвої Іини Володимирівни (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

4.3. Вирішили:       

Затвердити другий поточний  звіт Юдаєвої Ірини Володимирівни  про проходження 218 годин 

стажування  за період з  15.12.2019р. по 15.02.2020 року./повний текст рішення додається/. 

 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Кістяника Володимира Івановича (керівник 

стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна) 

4.4. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Кістяника Володимира Івановича про проходження 284 годин 

стажування за період з 17.12.2019 р. по 17.02.2020 р./повний текст рішення додається/. 

 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Андрійчук Ольги Петрівни (керівник 

стажування адвокат Черевик Сергій Станіславович) 

4.5. Вирішили:       



Затвердити другий поточний звіт стажиста Андрійчук Ольга Петрівна про проходження 206 годин 

стажування за період з 24.12.2019 - 24.02.2020 року./повний текст рішення додається/. 

 

5. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Зеленовської Лілії Миколаївни про направлення на стажування до 

адвоката Цюпик Ольги Василівни.   

5.1. Вирішили:  

Зеленовську Лілію Миколаївну  направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Зеленовської Л.М., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

Цюпик Ольгу Василівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 437 видане 

22.05.2009 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Зеленовської Л.М. 

Встановити наступні строки подання стажистом Зеленовською Л.М. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів згідно 

Програми стажування  та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 

стажування та інші матеріали стажування:   

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

стажування; 

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

стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Стажисту Зеленовській Л.М.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1416,90 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 2833,80 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  2361,50 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 Цюпик О.В. 

- упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Зеленовської Л.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. Розгляд заяви адвоката Коблюк Ірини Сергіївни про видачу дубліката свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.  

6. Вирішили:  

Заяву адвоката Коблюк Ірини Сергіївни про заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю задовольнити.  

Замінити адвокату Коблюк Ірині Сергіївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю./повний текст рішення додається/. 

 

7. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2020 році. 

7.1. Розгляд заяви адвоката Яковлєва Олега Олександровича. 

7.1. Вирішили : 

Звільнити адвоката Яковлєва Олега Олександровича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

7.2. Розгляд заяви адвоката Пасічника Сергія Петровича. 

7.2. Вирішили : 

Звільнити адвоката Пасічника Сергія Петровича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік./повний текст рішення додається/. 



 

8. Розгляд інформації щодо здійснення адвокатської діяльності адвокатів, відомості про 

яких відсутні у Єдиному реєстрі адвокатів України. 

8. Вирішили : 

Прийняти до відома інформацію стосовно здійснення адвокатами Дацьковим Валерієм 

Васильовичем, Ульяновою Любов’ю Дмитрівною, Галус Ольгою Семенівною адвокатської 

діяльності за відсутності відомостей у Єдиному реєстрі адвокатів України. 

Доручити секретарю ради Кручініній Н.С. направити запити до судів  щодо документів, які 

підтверджують повноваження адвоката Галус О.С. у справі №686/29858/18, адвоката Ульянової Л.Д. 

у справі №676/6841/19, направити адвокатам Дацькову В.В., Галус О.С., повторно Ульяновій Л.Д. 

листи з роз’ясненнями про необхідність усунення порушень вимог Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики. 

 

   

 

 

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

 

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

 

 


