
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  №14 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                           12 жовтня 2020 року  

 

                      Початок:     13 :  00 год.  

                                           закінчено:    15 : 30 год. 

 

                                                                       Присутні: Сітніков А.В. ( заступник голови Ради),   

                                                                                    Терлич В.Г., Кулабіна М.Ю., Клюка В.Ф., 

                                                                   Пілінський С.І., Кручініна Н.С.,  

                                                                                        Возняк А.Г. (в режимі онлайн-конференції). 

                            

                                        Відсутні: Вагіна Н.А. Чулкова Н.К. 

                                                        

                                                                         За участі: Басістої Н.Ю., Савінського О.П.      

                           

  

 Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Прокопчук Віті Михайлівні.  

2. Розгляд звітів про результати стажування стажистів:  
2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Зеленовської Лілії Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Цюпик Ольга Василівна). 

3. Розгляд звітів перших поточних звітів стажистів:  
3.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Халупного Андрія Вадимовича 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

3.2. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Столаби Юлії Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

4. Розгляд звітів других поточних звітів стажистів:  
4.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Худняка Віктора 

Анатолійовича (керівник стажування адвокат Дем΄янова Олена Вікторівна). 

4.2. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ходаківської Ірини Юріївни 

(керівник стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович). 

4.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Тарадуди В΄ячеслава 

Віталійовича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

4.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Лебедюка Максима 

Володимировича (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

4.5. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Стецюк Тетяни Леонідівни 

(керівник стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Гуменюк Алі Павлівни про направлення на стажування до адвоката                                                                                                        

Возняк Алі Гюндузовни.  

5.2. Розгляд заяви Сакенова Юрія Костянтиновича  про направлення на стажування  

до адвоката Плавуцького Вадима Вікторовича. 

6. Розгляд організаційних питань проведення Конференції  адвокатів Хмельницької 

області. 

7. 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 Прокопчук Віті Михайлівні    

 

2. Розгляд звітів про результати проходження стажування. 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста 



Зеленовської Лілії Миколаївни (керівник стажування адвокат Цюпик Ольга 

Василівна). 

2.1. Вирішили:      

Затвердити Звіт про проходження стажування Зеленовської Лілії Миколаївни. 

Видати Зеленовській Лілі Миколаївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю після складання нею Присяги адвоката України. 

Складання Зеленовською Лілією Миколаївною Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити 11 листопада 2020 року на 14 год. 00 

хв./повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд 1-х поточних  звітів  стажистів:  

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Халупного Андрія Вадимовича 

(керівник стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

3.1. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Халупного А.В.  про проходження 173 годин стажування за 

період стажування з 15.07.2020 р. по 15.09.2020р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Столаби Юлії Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

3.2. Вирішили:        

Затвердити перший поточний звіт стажиста Столаби Юлії Миколаївни про проходження 

196 годин стажування за період з 15 липня по 15 вересня 2020 року. /повний текст 

рішення додається/. 

 

4. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів.  

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Худняка Віктора Анатолійовича 

(керівник стажування Дем’янова Олена Вікторівна). 

4.1.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Худняка Віктора Анатолійовича про проходження 

294  годин стажування, за період з 20.07.2020 р. по 20.09.2020 р./повний текст рішення 

додається/. 

 

4.2. Розгляд поточного звіту стажиста Ходаківської Ірини Юріївни (керівник 

стажування  Бейлик Михайло Беніамінович). 

4.2.Вирішили:       

Встановити Ходаківській Ірині Юріївні строк до 30 жовтня 2020 року для усунення 

недоліків поточного звіту та для його повторного заслуховування на засіданні Ради 

адвокатів Хмельницької області 11.11.2020 р./повний текст рішення додається/. 

 

4.3. Розгляд поточного звіту стажиста Тарадуди В΄ячеслава Віталійовича 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

4.3. Вирішили:       

Затвердити 2 поточний звіт Тарадуди Вячеслава Віталійовича про проходження 233 годин 

стажування за період з 19.07.2020 р. по 20.09.2020 р. /повний текст рішення додається/. 

 

4.4. Розгляд поточного звіту стажиста Лебедюка Максима Володимировича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

4.4. Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Лебедюка Максима Володимировича про 

проходження 155 годин стажування, з яких 54 години юридичної практики, за період з 

29.07.2020 р. по 28.09.2020 р./повний текст рішення додається/. 

 

4.5. Розгляд поточного звіту стажиста Стецюк Тетяни Леонідівни (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

4.5. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Стецюк Тетяни Леонідівни за період стажування з 23.07.2020 р. 

- 22.09.2020 р./повний текст рішення додається/. 

 

                   5. Розгляд заяв про направлення на стажування. 

5.1. Розгляд заяви Гуменюк Алі Павлівни про направлення на 



стажування до адвоката Возняк Алі Гюндузовни. 

5.1. Вирішили:  

Гуменюк Алю Павлівну  направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Гуменюк Алі Павлівни  строком на 6 (шість) місяців призначити 

адвоката Возняк Алю Гюндузовну (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю серія ХМ № 000010 видане 11.03.2015 року Радою адвокатів Хмельницької  

області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за 

адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 92, оф.1)  

Затвердити індивідуальний план стажування Гуменюк А.П. 

Встановити наступні строки подання стажистом Гуменюк А.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  від 

стажиста Гуменюк А.П. направлення на стажування. 

Стажисту Гуменюк А.П.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1500,00 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 № UA 623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит 

Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 3000,00 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  2500,00 

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 Возняк А.Г: 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Гуменюк 

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/. 

 

5.2.  Розгляд заяви Сакенова Юрія Костянтиновича  про направлення на 

стажування до адвоката Плавуцького Вадима Вікторовича.   

5.2. Вирішили:  

Сакенова Юрія Костянтиновича  направити для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Сакенова Юрія Костянтиновича  строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката Плавуцького Вадима Вікторовича (Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 412 видане 07.07.2008 року КДКА Хмельницької  області, 

згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 24, кв.12  

Затвердити індивідуальний план стажування Сакенова Ю.К. 

Встановити наступні строки подання стажистом Сакеновим Ю.К.  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  від 

стажиста Сакенова Ю.К. направлення на стажування. 

Стажисту Сакенову Ю.К.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1500,00 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 № UA 623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит 

Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 3000,00 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  2500,00 

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 Плавуцькому В.В.: 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Сакенова 

Ю.К., 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 організаційних питань проведення Конференції адвокатів 

Хмельницької області. 

6. Вирішили:  

1. 18 грудня 2020 року  провести Конференцію адвокатів Хмельницької області. 

Місце проведення конференції: м. Хмельницький, вул. Курчатова, 15/1 (ресторан 

«Любе», конференц-зала)  

Початок роботи конференції: о 10:00 годині. 

На розгляд конференції винести наступні питання: 

1)  Розгляд та затвердження звіту  Ради адвокатів Хмельницької області за 2020 рік. 

2) Розгляд та затвердження звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області за 2020 рік. 

3)  Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Хмельницької області в Раді 

адвокатів України за 2020 рік. 

4)  Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Хмельницької області у Вищій 

кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури за 2020 рік. 

5) Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області. 

6)  Обрання члена Ради адвокатів Хмельницької області. 

7)  Обрання членів Ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області.            

8) Прийняття інших рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

2. 27 листопада 2020 року о 16:00 годині  у всіх регіонах Хмельницької області 

провести збори адвокатів по обранню делегатів Конференції адвокатів Хмельницької  

області  скликаної на 18 грудня 2020 року (далі по тексту рішення – Збори або Збори 

адвокатів).  

Визначити місце проведення Зборів адвокатів в регіонах області та призначити осіб 

відповідальних за забезпечення необхідних  організаційно-технічних заходів  проведення   

Зборів адвокатів та реєстрацію адвокатів – учасників Зборів,  згідно списку: 

 
Регіон Місце  проведення 

Зборів адвокатів 

Відповідальна особа від 

Ради адвокатів 

Кількість 

делегатів 

до обрання 

м. Кам`янець- м. Кам’янець- Пілінський Сергій Ігорович   



Подільський   Подільський, вул. 

Пушкіна,44 каб.314 

 (097) 228 07 43 

м. Нетішин м. Нетішин,вул. 

Незалежності, 12А, 

оф.203 

Процик Володимир 

Васильович  

(067) 954 50 68 

 

м. Славута м. Славута,  

вул. Соборності,24 

Горщар Богдан Анатолійович 

(096) 704 04 39 
 

м. Старокостянтинів м. Старокостянтинів,  

вул. Миру, 7, кім.219 

Козак Іван Олександрович  

(097) 492 92 99 
 

м. Хмельницький м. Хмельницький,  

вул. Шевченка,34  

Вагіна Наталія Андріївна 

 (050) 376 12 71  
 

м. Шепетівка   м. Шепетівка,  

проспект Миру, 46/57 

Сташук Марина 

Олександрівна  

(067) 756 10 38 

 

р-н Білогірський  смт. Білогір`я, вул. 

Шевченка, 34 

Ніколайчук Зінаїда Іванівна 

(097) 327 88 48 
 

р-н Віньковецький смт. Віньківці, 

вул.Гагаріна,7 

Кукурудза Юлія Миколаївна 

(096)170-63-85 
 

р-н  Волочиський  м. Волочиськ,  

вул. Незалежності, 68 

Ліщук Ольга Іванівна  

(096) 314 36 15 
 

р-н  Городоцький  м. Городок,  

вул. Грушевського, 51 

Столяр Микола Васильович 

 (067) 382 1064 
 

р-н Деражнянський  м. Деражня, вул. 

Миру,49 

Довгаль Петро Степанович 

(067) 601 65 68 
 

р-н Дунаївецький  м. Дунаївці, вул. 

Шевченка,120, кв.19 

Філіпов Юрій Миколайович: 

(067) 899 16 61 
 

р-н  Ізяславський   м. Ізяслав,  

вул. Грушевського,1 

Іванов Антон Броніславович: 

(096) 947 51 68 
 

р-н Кам`янець-

Подільський   

м. Кам’янець-

Подільський, вул. 

Пушкіна,44 каб.314 

Терещенко Віра Миколаївна  

 (067) 384 72 93 
 

р-н Красилівський   м. Красилів, 

вул. Хотовицького,4 

Поворозник Петро Юрійович 

(067) 301 52 50 
 

р-н Летичівський  м. Летичів,  

вул. Чорновола,3 

Мариняк Михайло 

Вікторович (067) 377 08 39 
 

р-н Полонський  м. Полонне, вул. 

Героїв Майдану, 5б 

Казарець Анатолій 

Григорович (098) 463 67 83 
 

р-н Старосинявський  смт. Стара Синява, 

вул. Грушевського,56 

Куцоконь Віктор Васильович 

(067) 28 25 273 
 

р-н Хмельницький  м. Хмельницький,  

вул. Володимирська, 

буд.105, оф.4 

Заболотний Антон 

Миколайович  (067)169 98 88 
 

р-н Чемеровецький  смт. Чемерівці,  

Гусятинське шосе,4 

Полігов Олег Володимирович  

(097) 193 19 77 
 

р-н Ярмолинецький  смт. Ярмолинці,  

вул. Центральна,18  

Польовий Віктор 

Анатолійович  

(067) 584 90 07 

 

р-н Новоушицький 1 діючий адвокат  - кооптований  делегат  1 
р-н Теофіпольський 1 діючий адвокат - кооптований  делегат  1 
РАЗОМ  делегатів конференції  згідно квоти представництва:  

 

3. Призначити голову Ради адвокатів Хмельницької області Вагіну Н.А. відповідальною 

за складання реєстраційних списків адвокатів які мають право брати участь у Зборах 

адвокатів  регіонів Хмельницької області та за складання реєстраційних списків делегатів 

Конференції.  

  

4. Уповноважити  членів Ради адвокатів Хмельницької області: Возняк А.Г. Кручініну 

Н.С., Чулкову Н.К. (група реєстрації) провести 18 грудня 2020 року реєстрацію делегатів  

Конференції згідно реєстраційного списку  делегатів при   пред’явлені   адвокатами – 

делегатами конференції  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

посвідчення адвоката чи іншого документа,  що підтверджує їх  особу. Реєстрацію 

делегатів конференції розпочати не пізніше ніж за годину до початку Конференції і 

закінчити за 10 хвилин до її відкриття. 



 

5. Витрати на організаційно-технічне забезпечення  проведення Конференції адвокатів 

Хмельницької області, в тому числі: витрати  на  оренду приміщень для проведення 

Зборів  і Конференції, виготовлення друкованої продукції, організацію кави-брейк, 

витрати пов’язані з участю делегатів в роботі Конференції (відрядження) та інші 

необхідні витрати,  здійснити за рахунок коштів Ради адвокатів Хмельницької області. 

Відшкодування витрат на відрядження  адвокатам – делегатам Конференції, які  

18.12.2020р. прибудуть  до м. Хмельницького на Конференцію адвокатів Хмельницької 

області з інших населених пунктів, здійснювати згідно даних реєстраційного списку 

делегатів Конференції. 

 

 

 

 

Заступник голови Ради адвокатів Хмельницької області          /підпис/            Сітніков А.В.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                           

 

 

 

 

 


