
Витяг: 
ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 
 

м. Хмельницький                                                                                             14 липня 2021 року  
 

                             Початок:   14 :  00 год.  
                                                 закінчено:    15 :  40 год. 

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

                                                    Чулкова Н.К., Клюка В.Ф. 
                                                                     Возняк А.Г., Кручініна Н.С.,  

                                                                       Сітніков А.В., Кулабіна М.Ю.  
                                                                 \до п.3.2 порядку деного/.  

 
               Відсутній:    Терлич В.Г. 

         За участі:     Демʼянової В.І.  
    

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

адвокатською діяльністю: 
1.1.  Сакенову Юрію Костянтиновичу.  
1.2.  Бессонову Олександру Володимировичу.  
1.3.  Манзяк Юлії Юріївні.  
1.4.  Стецюк Тетяні Леонідівні. 

2. Розгляд перших поточних звітів стажистів:  
2.1.  Розгляд звіту стажиста Довгополої Катерини Андріївни (керівник стажування - адвокат Мазур 

Андрій Петрович).  
2.2.  Розгляд звіту стажиста Білоус Наталії Миколаївни (керівник стажування - адвокат Сітніков 

Андрій Володимирович). 
2.3.  Розгляд звіту стажиста Артемчук Тетяни Вікторівни (керівник стажування - адвокат Сорокопуд 

Андрій Олександрович).  
3. Розгляд других поточних звітів стажистів:  

3.1.  Розгляд звіту стажиста Габай Оксани Павлівни (керівник стажування - адвокат Заболотний 
Антон Миколайович).  

3.2.  Розгляд звіту стажиста Бабія Андрія Олександровича (керівник стажування - адвокат Шамрай 
Василь Вікторович). 
4. Розгляд заяви адвоката Діденко (Якубовської) Тетяни Вікторівни про заміну свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку зі зміною прізвища.  
5. Розгляд заяви стажиста Рудківської Наталії Володимирівни про припинення стажування 

(керівник стажування – адвокат Дем’янов Ігор Юрійович). 
6. Розгляд заяви Гречаник Юлії Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 

Барилюк Оксани Антонівни. 
7. Розгляд заяви Святкевича Вадима Анатолійовича про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузовни.  
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 Сакенову Юрію Костянтиновичу.   
 

1.2. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Бессонову Олександру Володимировичу.    

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

адвокатською діяльністю Манзяк Юлії Юріївні.   
 



1.4.  Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Стецюк Тетяні Леонідівні.   

 
2. Розгляд перших поточних звітів стажистів.  
2.1. Розгляд першого поточного звіту стажиста Довгополої Катерини Андріївни 
(керівник стажування - адвокат Мазур Андрій Петрович). 

2.1. Вирішили:       
Затвердити 1-й поточний звіт стажиста Довгополої Катерини Андріївни про проходження 174,5 
годин стажування, в тому числі 41 години юридичної практики за період з 20.04.21 по 
20.06.21./повний текст рішення додається/. 
 

2.2. Розгляд першого поточного звіту стажиста Білоус Наталії Миколаївни (керівник 
стажування - адвокат Сітніков Андрій Володимирович). 

2.2. Вирішили:       
Затвердити 1-й поточний звіт Білоус Наталії Миколаївни про проходження 203 години стажування 
з яких 11 години складає юридична практика,  за період з 16.04.2021  по 16.06.2021. /повний текст 
рішення додається/. 
 

2.3. Розгляд першого поточного звіту стажиста Артемчук Тетяни Вікторівни (керівник 
стажування – адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович). 

2.3. Вирішили:       
Затвердити 1-й поточний звіт Артемчук Тетяни Вікторівни про проходження 188 годин стажування 
за період з 20.04.2021 року по 20.06.2021 року./повний текст рішення додається/. 
 

3. Розгляд  поточних звітів стажистів.  
3.1. Розгляд першого поточного звіту стажиста Габай Оксани Павлівни (керівник 
стажування – адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

3.1.Вирішили:       
Затвердити 2-й поточний звіт Габай Оксани Павлівни  про проходження 168 годин стажування, в 
тому числі 17 годин  юридичної практики, за період з 13.04.2021 по 12.06.2021./повний текст 
рішення додається/. 
 

3.2. Розгляд другого поточного звіту стажиста Бабія Андрія Олександровича (керівник 
стажування – адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

3.2. Вирішили:       
Затвердити другий поточний звіт Бабія Андрія Олександровича про проходження 230 години 
стажування, в тому числі 11 годин юридичної практики,  за період з 17.04.2021 р. по 17.06.2021 
р./повний текст рішення додається/. 
 

4. Розгляд заяви адвоката Діденко (Якубовської) Тетяни Вікторівни про заміну 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку зі зміною 
прізвища.   

4. Вирішили:  
Заяву Діденко (Якубовської) Тетяни Вікторівни про заміну Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю задовольнити. Замінити Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю Діденко Тетяни Вікторівни серія ХМ № 000215 виданого Радою адвокатів Хмельницької 
області  09.01.2019 року на підставі рішення Ради адвокатів Хмельницької області « 17-2.7/18 від 
12.12.2018 року на Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю на ім’я Якубовської 
Тетяни Вікторівни у відповідності до змінених особистих даних адвоката./повний текст рішення 
додається/. 
 

5. Розгляд заяви стажиста Рудківської Наталії Володимирівни про припинення 
стажування (керівник стажування – адвокат Дем’янов Ігор Юрійович). 

5. Вирішили : 
Припинити стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 
Рудківської Наталії Володимирівни у адвоката Дем’янова Ігоря Юрійовича./повний текст рішення 
додається/. 
 

6. Розгляд заяви Гречаник Юлії Вікторівни про направлення на стажування до 
адвоката Барилюк Оксани Антонівни.  



6. Вирішили:  
Видати Гречаник Юлії Вікторівні направлення для проходження стажування для отримання особою 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Гречаник Юлії Вікторівни строком на 6 (шість) місяців призначити 
адвоката Барилюк Оксана Антонівна (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 
405, видане 19.12.2007 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 
робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 81).  
Затвердити індивідуальний план стажування Гречаник Ю.В. 
Встановити наступні строки подання стажистом Гречаник Ю.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 Гречаник Ю.В.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 
         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1800,00 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 3600,00 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  3000,00 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 Барилюк О.А. 
-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Гречаник Ю.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/. 
 

7. Розгляд заяви Святкевича Вадима Анатолійовича про направлення на стажування 
до адвоката Возняк Алі Гюндузовни.  

7. Вирішили:  
Видати Святкевичу Вадиму Анатолійовичу направлення для проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Святкевича Вадима Анатолійовича строком на 6 (шість) місяців 
призначити адвоката Возняк Алю Гюндузовну (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю 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. Подільська, 54/1, оф.4).  
Встановити наступні строки подання стажистом Святкевичем В.А. 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 Святкевичу В.А.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 
         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1800,00 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 3600,00 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  3000,00 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 Святкевича В.А., 
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/. 
 
 
 
Голова Ради адвокатів Хмельницької області                  /підпис/                                          Вагіна Н.А.  
 
Секретар Ради адвокатів Хмельницької області                /підпис/                                  Кручініна Н.С.  
        
 
 

  


