
Витяг: 

 ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                             14 травня 2021 року  

 

                             Початок:   13 :  00 год.  

                                                 закінчено:    15 :  20 год. 

 

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

                                                                    Чулкова Н.К., Терлич В.Г. 

                                                                        Возняк А.Г., Кручініна Н.С.,  

                                                                        Клюка В.Ф., Кулабіна М.Ю. 

 

               Відсутня:       Вагіна Н.А. 

                     За участі:      Демʼянової В.І. 

      
  

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Красносельській Світлані Олександрівні.  

1.2.  Дорофеєвій Наталії Іванівні.  

1.3.  Талалаю Андрію Славомировичу.   

2. Розгляд звітів  про результати стажування: 

2.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Стецюк Тетяни Леонідівни (керівник 

стажування – адвокат Барилюк Оксана Антонівна).  

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Крамар Аліни Володимирівни 

(керівник стажування – адвокат Підлісний Олег Володимирович).  

2.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Куцого Сергія Васильовича (керівник 

стажування – адвокат Возняк Аля Гюндузовна).  

2.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Гуменюк Алі Павлівни (керівник 

стажування – адвокат Возняк Аля Гюндузовна).  

2.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича 

(керівник стажування – адвокат Плавуцький Вадим Вікторович).  

3. Розгляд поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд першого поточного звіту стажиста Габай Оксани Павлівни (керівник стажування - 

адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

3.2.  Розгляд першого поточного звіту стажиста Бабія Андрія Олександровича (керівник 

стажування - адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

3.3.  Розгляд першого поточного звіту стажиста Грушко Анни Геннадіївни (керівник 

стажування - адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

3.4.  Розгляд другого поточного звіту стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича (керівник 

стажування - адвокат Плавуцький Вадим Вікторович).  

4. Розгляд заяви Сторожук Світлани Сергіївни про видачу свідоцтва про право на зайняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

5. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

5.1.  Розгляд заяви Врублевського Павла Станіславовича про направлення на стажування до 

адвоката Гетманюка Олександра Володимировича. 

6.  Розгляд питання щодо звернення до КДКА Хмельницької області з поданням про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік адвокатів Вітек І.В., 

Ковальчука В.М., Дрелінського С.В., Рищук В.Г., Костенка К.В., Наголюка А.В. 

7.   Розгляд питання про скликання конференції адвокатів Хмельницької області.  

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 Красносельській Світлані Олександрівні.   

 

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

адвокатською діяльністю Дорофеєвій Наталії Іванівни.    

 

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

адвокатською діяльністю Талалаю Андрію Славомировичу.   

 

2. Розгляд звітів про результати стажування.  

2.1. Розгляд звіту стажиста Стецюк Тетяни Леонідівни (керівник стажування - 

адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

2.1. Вирішили:       
Задовольнити заяву Стецюк Тетяни Леонідівни, відкласти розгляд звіту про результати 

стажування стажиста Стецюк Тетяни Леонідівни на засідання Ради адвокатів Хмельницької 

області о 13 год. 00 хв. 14 червня 2021 року.  

 

2.2.Розгляд звіту стажиста Крамар Аліни Володимирівни (керівник стажування - 

адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

2.2. Вирішили:       
Затвердити звіт Крамар Аліни Володимирівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Крамар Аліні Володимирівні в день складання Присяги адвоката України Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Крамар Аліною Володимирівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити о 13 год. 00  хв. 14 червня 2021 року. 

Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає скасуванню, в частині складання 

присяги адвоката України та видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, у 

випадку не усунення Крамар Аліною Володимирівною протягом 30 (тридцяти) днів з дня 

прийняття цього рішення і до моменту складання перед Радою адвокатів Хмельницької області 

присяги адвоката України обставин несумісності. 

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів до Ради адвокатів України або до суду. /повний 

текст рішення додається/. 

 

2.3. Розгляд звіту стажиста Куцого Сергія Васильовича (керівник стажування - 

адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

2.3. Вирішили:       
Затвердити звіт Куцого Сергія Васильовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             
Видати Куцому Сергію Васильовичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 
Складання Куцим Сергієм Васильовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 14 червня 2021 року.         . /повний текст 

рішення додається/. 

 

2.4. Розгляд звіту стажиста Гуменюк Алі Павлівни (керівник стажування - адвокат 

Возняк Аля Гюндузовна). 

2.4. Вирішили:      

Затвердити звіт Гуменюк Алі Павлівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю.             
Видати Гуменюк Алі Павлівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 
Складання Гуменюк Алею Павлівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 14 червня 2021 року./повний текст рішення 

додається/. 

 
2.5. Розгляд звіту стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича (керівник стажування - 

адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

2.5. Вирішили:       



Задовольнити заяву Сакенова Юрія Костянтиновича, відкласти розгляд звіту про результати 

стажування стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича до засідання Ради адвокатів Хмельницької 

області о 13 год. 00 хв. 14 червня 2021 року.  

 

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 перший поточний  звіт Габай Оксани Павлівни  про проходження 325 годин 

стажування за період з 12.02.2021 р. по 12.04.2021 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд першого поточного звіту стажиста Бабія Андрія Олександровича 

(керівник стажування – адвокат Шамрай Василь Вікторович). 

3.2. Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт стажиста Бабія Андрія Олександровича про проходження 188 

годин стажування за період з 17 лютого по 17 квітня 2021 року /повний текст рішення 

додається/. 

 

3.3. Розгляд першого поточного звіту стажиста Грушко Анни Геннадіївни (керівник 

стажування – адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

3.3.Вирішили:       

Затвердити перший поточний звіт Грушко Анни Геннадіївни  про проходження 188 годин 

стажування за період з 15.02.2021 р. по 15.04.2021 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд другого поточного звіту стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича 

(керівник стажування – адвокат Плавуцький Вадим Вікторович). 

3.4. Вирішили:       

Затвердити другий поточний звіт стажиста Сакенова Юрія Костянтиновича про проходження 397 

годин стажування за період з 22.12.2020 р. по 20.04.2021 р./повний текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд заяви Сторожук Світлани Сергіївни про звільнення від проходження 

стажування та видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю.  

4. Вирішили : 

Видати Сторожук Світлані Сергіївні, в день складання Присяги адвоката України,  Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Сторожук Світланою Сергіївною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 

Хмельницької області призначити о 13:00 годині  14 червня  2021 року за адресою: м. 

Хмельницький, вул. Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення додається/. 

 

5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1. Розгляд заяви Врублевського Павла Станіславовича про направлення на 

стажування до адвоката Гетманюка Олександра Володимировича. 

5.1. Вирішили:  

Видати Врублевському Павлу Станіславовичу направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Врублевського Павла Станіславовича строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката Гетманюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 694, видане 15.30.2012 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Врублевського П.С. 

Встановити наступні строки подання стажистом Врублевським П.С. 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 Врублевському П.С.,   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 Гетманюку О.В. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Врублевського П.С., 

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 питання щодо звернення до КДКА Хмельницької області з поданням про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік адвокатів Вітек І.В., 

Ковальчука В.М., Дрелінського С.В., Рищук В.Г., Костенка К.В., Наголюка А.В. 

Заслухали: 

6. Вирішили:  

Звернутись до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області з 

поданнями щодо притягнення адвокатів Вітек Інни Віталіївни, Ковальчука Віктора Миколайовича, 

Дрелінського Сергія Вікторовича, Рищук Влади Геннадіївни, Костенка Костянтина 

Володимировича, Наголюка Андрія Васильовича, щодо яких відсутні відомості про своєчасну 

сплату 70% внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік, до 

дисциплінарної відповідальності.  

 

7. Розгляд питання про скликання конференції адвокатів Хмельницької області.  

7. Вирішили: 

1.   Скликати 25 вересня 2021 року Конференцію адвокатів Хмельницької області.  

2. На розгляд Конференції адвокатів Хмельницької області винести наступні питання: 

1)  Розгляд та затвердження звіту  Ради адвокатів Хмельницької області за 2020-2021(8міс.) роки. 

2) Розгляд та затвердження звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької 

області за 2020 -2021(8міс.) роки. 

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

України за 2020-2021(8міс.) роки. 

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

кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури за 2020-2021 (8міс.) роки. 

5) Розгляд та затвердження висновків № 11,12 від 01.12.2020 перевірки ревізійною комісією 

адвокатів Хмельницької області фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів Хмельницької 

області за період з 01.01.2019 по 01.10.2020 роки. 

6) Розгляд та затвердження висновків № 13,14 від 01.12.2020  перевірки ревізійною комісією 

адвокатів Хмельницької області фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області за період з 01.01.2019 по 01.10.2020 

року. 

7) Затвердження кошторису та штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області на 2022, 

2023 роки; 

8) Затвердження кошторису та штатного розкладу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області на 2022, 2023 роки; 

9)  Обрання членів Ради адвокатів Хмельницької області (2 особи). 

10) Обрання членів кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області (3 особи).        

11)  Обрання  членів Ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області (3 особи).          

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

діяльність». 



3. Звернутися до Ради адвокатів України  про  затвердження порядку висування та обрання 

делегатів Конференції адвокатів Хмельницької області та квоти представництва делегатів для 

участі в Конференції адвокатів Хмельницької області  - 1 делегат від 10 адвокатів району 

області, міст обласного підпорядкування. 

4. Місце проведення та час початку роботи Конференції адвокатів Хмельницької області,  дату, 

час та місця проведення зборів адвокатів районів області, міст обласного підпорядкування, - 

визначити після затвердження Радою адвокатів України  квоти представництва та порядку 

висування та обрання делегатів Конференції адвокатів Хмельницької області та укладення 

відповідних договорів оренди приміщень./повний текст рішення додається/. 

 

Головуючий повідомив, що порядок денний вичерпано та оголосила засідання закритим. 

 

 

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

 

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

 


