
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 16 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                             09 грудня 2020 року  

 

                                     Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:    16 :  30 год. 

 

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

                                                                                         Возняк А.Г.,  Клюка В.Ф., 

                                                                                             Чулкова Н.К., Сітніков А.В., 

                                                                                                   Кручініна Н.С., Кулабіна М.Ю. 

                                                                                             Терлич В.Г., Пілінський С.І. 

    

  

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Сердюку Володимиру Сергійовичу.  

2. Розгляд звітів про результати стажування стажистів:  
2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Худняка Віктора Анатолійовича 

(керівник стажування адвокат Демʼянова Олена Вікторівна). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Тарадуди Вячеслава Віталійовича 

(керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Лебедюка Максима Володимировича 

(керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ходаківської Ірини Юріївни (керівник 

стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович). 

3. Розгляд звітів других 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  питання про вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту між адвокатами 

Демʼяновою Оленою Вікторівною та Лисинчуком Олександром Олександровичем.  

5. Затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації на 2021 рік.  

6. Розгляд організаційних питань проведення нагородження адвокатів з нагоди Дня 

адвокатури України.     

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 Сердюку Володимиру Сергійовичу    

 

2. Розгляд звітів про результати проходження стажування. 

2.1. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Худняка 

Віктора Анатолійовича (керівник стажування адвокат Демʼянова Олена Вікторівна). 

2.1. Вирішили:      

Затвердити звіт Худняка Віктора Анатолійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Худняку Віктору Анатолійовичу в день складання Присяги адвоката України Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Худняком Віктором Анатолійовичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 04 січня 2021 року.         /повний 

текст рішення додається/. 

 



2.2. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Тарадуди 

Вячеслава Віталійовича (керівник стажування адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

2.2. Вирішили:       
Затвердити звіт Тарадуди  Вячеслава Віталійовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Тарадуді Вячеславу Віталійовичу в день складання Присяги адвоката України Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Тарадудою Вячеславом Віталійовичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв.   04 січня 2021 року./повний текст 

рішення додається/. 

 

2.3. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Лебедюка Максима 

Володимировича (керівник стажування адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.3. Вирішили:       
Затвердити звіт Лебедюка Максима Володимировича  про проходження стажування для 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             

Видати Лебедюку Максиму Володимировичу, в день складання Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Складання Лебедюком Максимом Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 04 січня  2021 року.          

/повний текст рішення додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту про результати проходження стажування стажиста Ходаківської 

Ірини Юріївни (керівник стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович). 

2.4. Вирішили:      

Відкласти розгляд звіту Ходаківської Ірини Юріївни про результати проходження стажування для 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.    

          

3. Розгляд других поточних  звітів  стажистів:  

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Халупного Андрія Вадимовича (керівник 

стажування адвокат Шпак Артем Павлович). 

3.1. Вирішили:       

Встановити Халупному Андрію Вадимовичу строк до 04 січня 2021 року для усунення недоліків 

поточного звіту та для його повторного заслуховування на засіданні Ради адвокатів Хмельницької 

області 13 січня 2021 року о 14:00 годині з участю адвоката-керівника стажування Шпака Артема 

Павловича. 

Зобов’язати керівника стажування адвоката Шпака А.П. провести зі стажистом Халупним А.В. 

співбесіди по кожній пройденій темі стажування, визначити рівень знань стажиста за пройденими 

темами, визначити стажисту завдання з юридичної практики тривалістю не менше 50 годин, 

надати ефективну допомогу в набутті професійних знань і практичних навичок./повний текст 

рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Столаби Юлії Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

3.2. Вирішили:        

Затвердити другий поточний звіт стажиста Столаби Юлії Миколаївни про проходження 203 годин 

стажування за період з 15 вересня по 15 листопада 2020 року./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд питання про ви жаття заходів мирного врегулювання конфлікту між 

адвокатами Дем’яновою Оленою Вікторівною та Лисинчуком Олександром 

Олександровичем.  

слухали:   

4. Вирішили: 

Затвердити акт групи з медіації у складі голови – Терлича В.Г., членів групи Возняк А.Г. та 

Клюки В.Ф. від 29.11.2020 р., згідно з яким сторони досягли мирного  врегулювання спірного 

питання і не будуть звертатись до КДКА Хмельницької області, їм запропоновано проявляти 

більшу повагу один до одного з питань комунікації в спільних справах, поважаючи час та 

зайнятість інших учасників процесу з врахуванням попередніх домовленостей з дотриманням 

норм ПАЕ. 

 



5. Затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької 

області на 2021 рік.  

5. Вирішили:        

Затвердити план заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 2021 рік. 

/план заходів додається/ та встановити орієнтовні виплати за роботу лекторів: з м. 

Хмельницького тривалістю розкриття теми до 2-х академічних годин в сумі  1500 грн.  без 

врахування податків, зборів, обов’язкових платежів; іногородніх лекторів тривалістю розкриття 

теми до 4-х академічних годин – до  5000 грн. без врахування податків, зборів, обов’язкових 

платежів;  додатково відшкодовувати витрати на дорогу та проживання. 

 

6. Розгляд організаційних питань проведення урочистого  нагородження адвокатів з 

нагоди Дня адвокатури України.      

6.Вирішили:  
18 грудня 2020 року о 10:00 год. провести урочисту церемонію нагородження адвокатів 

Хмельницької області відзнаками РАХмО, НААУ та Хмельницької обласної державної 

адміністрації з нагоди Дня адвокатури України, з врученням квітів всім нагородженим адвокатам 

регіону. 

 

Головуюча повідомила, що порядок денний вичерпано та оголосила засідання закритим. 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

  


