
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 15 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                           11 листопада 2020 року  

 

                      Початок:      14 :  00 год.  

                                           закінчено:     16 : 00 год. 

 

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

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

                                                   Чулкова Н.К., Возняк А.Г., 

                                                         в режимі онлайн-конференції: 

                                                                                      Кручініна Н.С.,  Сітніков А.В., Пілінський С.І.                           

                                                                      

                                                                      За участі: Басістої Н.Ю.      

                           

 Порядок денний: 

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

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1.  Зеленовській Лілії Миколаївні.  

2. Розгляд других поточних звітів стажистів:  
2.1.  Повторний розгляд поточного звіту стажиста Ходаківської Ірини Юріївни 

(керівник стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович). 

3. Розгляд питання про скасування проведення масових заходів адвокатів 

Хмельницької області.  

4. Розгляд заяви адвоката Дем’янової О.В. про вжиття заходів мирного 

врегулювання конфлікту між адвокатами. 

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Комара Івана Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича.  

5.2.  Розгляд заяви Манзяк Юлії Юріївни про направлення на стажування до адвоката 

Підлісного Олега Володимировича.  

5.3.  Розгляд заяви Бессонова Олександра Володимировича про направлення на 

стажування до адвоката Самбір Ольги Євгенівни.  

6. Розгляд заяви Сердюка Володимира Сергійовича про видачу свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

7.   Розгляд питання про нагородження з нагоди Дня адвокатури України. 

8.  Розгляд заяви адвоката Ліповської Олени Миколаївни про заміну свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.  

 

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 Зеленовській Лілії Миколаївні   

 

2. Розгляд других поточних звітів стажистів. 

2.1. Повторний розгляд поточного звіту стажиста Ходаківської Ірини 

Юріївни (керівник стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович). 

2.1. Вирішили:      

Затвердити поточний звіт Ходаківської Ірини Юріївни про проходження стажування з 

20.07.2020р. по 19.09.2020р. в кількості 326 годин. /повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд питання про скасування проведення масових заходів адвокатів 

Хмельницької області.  

3. Вирішили:       

1. Скасувати проведення 27 листопада 2020 року в усіх регіонах Хмельницької області 

зборів адвокатів по обранню делегатів Конференції адвокатів Хмельницької області. 



2. Скасувати проведення 18 грудня 2020 року Конференції адвокатів Хмельницької 

області. 

3. Скасувати проведення 18 грудня 2020 року фестивалю української колядки серед 

адвокатів та адвокатських колективів Хмельницької області. /повний текст рішення 

додається/. 

 

4. Розгляд заяви адвоката Дем’янової О.В. про вжиття заходів мирного 

врегулювання конфлікту між адвокатами. 

4. Вирішили:        

1.Створити робочу групу з медіації  конфлікту між адвокатами Дем’яновою 

Оленою Вікторівною  та Лисинчуком Олександром Олександровичем у складі 

членів Ради адвокатів: Терлича В.Г. (керівник робочої групи), Клюки В.Ф., Возняк 

А.Г. 

2. Висновок за результатами роботи робочої групи заслухати на засіданні Ради 

адвокатів Хмельницької області 07 грудня 2020 року о 14:00 год. (відповідальний 

Терлич В.Г.). 

3.У разі, якщо конфлікт між адвокатами Дем’яновою Оленою Вікторівною  та 

Лисинчуком Олександром Олександровичем  не буде врегульований мирно за 

результатами роботи робочої групи  з медіації, розглянути питання щодо мирного 

врегулювання конфлікту на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 07 

грудня 2020 року о 14:00 год. з участю адвокатів Дем’янової О.В.  та Лисинчука 

О.О./повний текст рішення додається/. 

 
             5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Комара Івана Васильовича про направлення на 

стажування до адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича. 

5.1. Вирішили:  

Комара Івана Васильовича направити для проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Керівником стажування Комара Івана Васильовича строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката Гвоздія Валентина Анатолійовича який  здійснює індивідуальну 

адвокатську діяльність (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 270 

видане 21.10.2002 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, пров. Ювілейний, 

буд.45). 

Затвердити індивідуальний план стажування Комара І.В. 

Встановити наступні строки подання стажистом Комаром 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  від 

стажиста Комара І.В. направлення на стажування. 

Стажисту Комару І.В.,  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 Гвоздію В.А.: 

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

 

5.2. Розгляд заяви Манзяк Юлії Юріївни про направлення на стажування 

до адвоката Підлісного Олега Володимировича.  

5.2. Вирішили:  

Манзяк Юлію Юріївну  направити для проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Манзяк Юлії Юріївни  строком на 6 (шість) місяців призначити 

адвоката Підлісного Олега Володимировича який  здійснює індивідуальну адвокатську 

діяльність (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 424 видане 

15.12.2008 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей ЄРАУ робоче місце 

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд.54, 

оф. 17). 

Затвердити індивідуальний план стажування Манзяк Ю.Ю. 

Встановити наступні строки подання стажистом Манзяк Ю.Ю. 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 Манзяк Ю.Ю. направлення на стажування. 

Стажисту Манзяк Ю.Ю.,  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 Підлісному О.В.: 

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

Ю.Ю., 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 Бессонова Олександра Володимировича про 

направлення на стажування до адвоката Самбір Ольги Євгенівни.  

5.3.Вирішили:  

Бессонова Олександра Володимировича направити для проходження стажування для 



отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Бессонова Олександра Володимировича  строком на 6 (шість) 

місяців призначити адвоката Самбір Ольгу Євгенівну (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 за адресою: 

29000, м. Хмельницький, вул. Герцена, буд. 6, оф.1). 

Затвердити індивідуальний план стажування Бессонова О.В. 

Встановити наступні строки подання стажистом Бессоновим О.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  від 

стажиста Бессонова О.В. направлення на стажування. 

Стажисту Бессонову О.В.,  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 Самбір О.Є.: 

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

О.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 Сердюка Володимира Сергійовича про звільнення від 

проходження стажування та видачу Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  

6. Вирішили : 

Видати  Сердюку Володимиру Сергійовичу, в день складання Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Сердюком Володимиром Сергійовичем Присяги адвоката України перед 

Радою адвокатів Хмельницької області призначити на 09 грудня 2020 року о 14.00 годині 

за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська,5/3, оф.801. /повний текст рішення 

додається/. 

 

7.Розгляд питання про нагородження з нагоди Дня адвокатури України. 

Заслухали: 

Голосували : «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

7. Вирішили : 

1.Нагородити Почесною грамотою Ради адвокатів Хмельницької області: 

- За високу професійну майстерність, вагомий внесок у забезпечення захисту прав і 

свобод людини, особистий внесок у розвиток адвокатського самоврядування та з нагоди 

професійного свята – Дня адвокатури:  

Коваля Євгена Оксентійовича, адвоката з м. Хмельницького, здійснює адвокатську 



діяльність з 2001р., член комісії з оцінювання  якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги; 

-За вагомий внесок у забезпечення захисту прав і свобод людини та з нагоди 

професійного свята – Дня адвокатури:  

Кравчука Віталія Миколайовича, адвоката з м.Старокостянтинів, здійснює адвокатську 

діяльність з 2010 р.;     

Кузнєцову Дар’ю  Олександрівну, адвоката з м.Хмельницького, здійснює адвокатську 

діяльність з 2010 р.; 

Романішина Олега Олександровича, адвоката з м.Хмельницького, здійснює адвокатську 

діяльність з 2010 р.; 

Філіпова Юрія Миколайовича, адвоката з м.Дунаївці, здійснює адвокатську діяльність з 

2012 р.; 

Чухась Дмитра Олександровича, адвоката з м.Хмельницького, здійснює адвокатську 

діяльність з 2012 р.; 

-За успішний старт в професію, вагомий внесок у забезпечення захисту прав і свобод 

людини та з нагоди професійного свята – Дня адвокатури: 

Демчишина Миколу Васильовича, адвоката з м.Хмельницького; 

Сковороду Оксану Миколаївну, адвоката з м.Хмельницького; 

Хорошенюк Оксану Вікторівну, адвоката з м.Хмельницького; 

-За вагомий внесок у забезпечення захисту прав і свобод людини, активну громадянську 

позицію та з нагоди професійного свята – Дня адвокатури: 

Гарієвського Володимира Миколайовича, адвоката з м.Хмельницького. 

2.Звернутися до Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України  з 

поданням про нагородження адвокатів Хмельницької області які приймають активну 

участь в діяльності органів адвокатського самоврядування, сприяють підвищенню 

професійної майстерності адвокатів, запровадженню високих стандартів адвокатської 

діяльності та з нагоди професійного свята - Дня адвокатури: 

- Вищою нагородою Національної асоціації адвокатів України - орденом  «Видатний 

адвокат України»: 

Стасишина Анатолія Леонтійовича  -  свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 206, видане 07.11.2002 року на підставі рішення Хмельницької обласної 

КДКА 347 від 15.04.1998р., член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області з 

2012 по  2017 роки; 

Вагіна Дмитра Сергійовича - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

327, видане 10.12.2003 року Хмельницькою обласною КДКА, член кваліфікаційної палати 

КДКА Хмельницької області з 2013 року, голова кваліфікаційної палати КДКА 

Хмельницької області; 

-Нагрудним знаком Національної асоціації адвокатів України:  

Німого Сергія Олександровича - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№276/Н видане 18.06.2007 року Кіровоградською обласною КДКА, секретар 

дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької 

області; 

Циганюк Юлію Володимирівну - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 585 видане 28.11.2007 року Рівненською обласною КДКА; 

Лебідь Олександру Павлівну - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

279 видане 11.10.2002 року на підставі рішення Хмельницької обласної КДКА №39 від 

27.08.2002р. член комітету НААУ з питань адвокатської етики; 

Ковпака Миколу Олексійовича - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 251 видане 11.10.2000 року Хмельницькою обласною КДКА; 

-Подякою Національної асоціації адвокатів України :   

Вітязь Оксану Петрівну - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 519 

видане 25.05.2011 року Хмельницькою обласною КДКА, член комітету НААУ з 

медичного і фармацевтичного права та біоетики 

Смірнову Ірину Сергіївну - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

579 видане 17.11.2011 року Хмельницькою обласною КДКА, член комітету НААУ по 

наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів; 

Барилюк Оксану Антонівну - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

403 видане 19.12.2007 року Хмельницькою обласною КДКА, член кваліфікаційної палати 

КДКА Хмельницької області, голова комітету захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Хмельницької області, член комітету захисту  



НААУ; 

Бондаря Віктора Броніславовича - свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 580 видане 07.11.2011 року Хмельницькою обласною КДКА, капітан 

футбольної команди адвокатів Хмельницької області «Сокіл Поділля». 

 

8.Розгляд заяви адвоката Ліповської Олени Миколаївни про заміну свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.  

8. Вирішили:  

Заяву адвоката Ліповської (Кузнецової) Олени Миколаївни  про заміну Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю задовольнити.  

Провести заміну Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серія ХМ № 

000333, виданого Радою адвокатів Хмельницької області  08.07.2020 року на підставі 

рішення Ради адвокатів Хмельницької області № 9-4/20  від 10.06.2020 року на ім’я 

Ліповської Олени Миколаївни на свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю 

серія ХМ № 000345 у відповідності до змінених особистих даних адвоката – Кузнецова 

Олена Миколаївна,. /повний текст рішення додається/. 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                           

 

 

 

 

 


