
Витяг: 
ПРОТОКОЛ  № 9 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 
 

м. Хмельницький                                                                                             11 серпня 2021 року  
 

                             Початок:   14 :  00 год.  
                                                 закінчено:    15 :  55 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.,  
                                        Терлич В.Г.                                                                  

         За участі:     Демʼянової В.І.  
    

Порядок денний: 
1. Про нагородження футбольної команди «Сокіл Поділля» за гідне представлення адвокатури 

Хмельниччини в Національному футбольному турнірі серед адвокатів «Кубок UNBA 2021».  
2. Розгляд першого поточного звіту стажиста Врублевського Павла Станіславовича (керівник 

стажування - адвокат Гетманюк Олександр Володимирович).  
3. Розгляд заяви адвоката Лобаня Дмитра Миколайовича про видачу дубліката свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю адвокату. 
4. Розгляд організаційних питань проведення зборів адвокатів у регіонах Хмельницької 

області та Конференції адвокатів Хмельницької області.  
5. Розгляд питання про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування Демчуку Павлу Володимировичу.  
6. Розгляд заяви Сідлецької Оксани Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни.   
7. Інше. 

 
1. Про нагородження футбольної команди «Сокіл Поділля» за гідне представлення 
адвокатури Хмельниччини в Національному футбольному турнірі серед адвокатів 
«Кубок UNBA 2021».  

 
1. Вирішили:       
За гідне представлення адвокатури Хмельниччини в У Національному футбольному турнірі серед 
адвокатів «КУБОК UNBA 2021», підвищення престижу нашого регіону в адвокатському 
середовищі,  за здобуття Срібного Кубку турніру,  оголосити  Подяку Ради адвокатів Хмельницької 
області всім членам футбольної команди «Сокіл Поділля» : БОНДАРУ Віктору Броніславовичу 
(капітан, тренер команди «Сокіл Поділля»), СЕРГІЙЧУКУ Юрію Вікторовичу (Визнаний кращим 
нападником), ЮДОВУ Валерію Олександровичу, ГАЛЮКУ Василю Всильовичу, ГРЕБЕНЮКУ Олегу 
Васильовичу ЗАЛУЦЬКОМУ Віктору Нарцизовичу, ГЛУШКО Ігорю Петровичу, БЕРЕЖНОМУ 
Денису Сергійовичу, ХОДАКОВСЬКОМУ Руслану Володимировичу, ДЕМБІЦЬКОМУ Сергію 
Олександровичу та нагородити команду м’ячем для тренувань. 
 

2. Розгляд першого поточного звіту стажиста Врублевського Павла Станіславовича 
(керівник стажування - адвокат Гетманюк Олександр Володимирович). 

2. Вирішили:       
Затвердити поточний звіт Врублевського Павла Станіславовича про проходження 200 годин 
стажування  за період з  18.05.2021 по 18.07.2021 року./повний текст рішення додається/. 
 

3. Розгляд заяви адвоката Лобаня Дмитра Миколайовича про видачу дубліката 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

3. Вирішили:  
Видати адвокату Лобаню Дмитру Миколайовичу дублікат Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю./повний текст рішення додається/. 
 



4. Розгляд організаційних питань проведення зборів адвокатів у регіонах 
Хмельницької області та Конференції адвокатів Хмельницької області. 

4. Вирішили : 
1. 25 вересня 2021 року  провести Конференцію адвокатів Хмельницької області. 

Місце проведення конференції: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 1/1 (Бізнес-центр 
«PARUS», конфененц-зал)  

       Початок роботи конференції: о 10:00 годині. 
 На розгляд конференції 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». 
2. 10 вересня 2021 року о 16:00 годині  в усіх регіонах Хмельницької області (містах  

обласного підпорядкування та районах за адміністративно-територіальним поділом районів 
Хмельницької області згідно Постанови Верховної Ради України № 807-ІХ від 17.07.2020 року «Про 
утворення та ліквідацію районів») провести збори адвокатів по обранню делегатів Конференції 
адвокатів Хмельницької  області  скликаної на 25 вересня 2021 року.  
       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 

м. Кам`янець-Подільський   м. Кам’янець-Подільський, вул. 
Пушкіна,44 каб.314 

Пілінський Сергій Ігорович  
 (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 

Якимчук Надія Павлівна 
(097) 729 50 43 

м. Хмельницький м. Хмельницький,  
вул. Героїв Майдану, 8 
(лекційний зал ХУУП) 

Вагіна Наталія Андріївна 
 (050) 376 12 71  
 

м. Шепетівка   м. Шепетівка,  
проспект Миру, 46/57 

Сташук Марина Олександрівна (067) 
756 10 38 

р-н Кам`янець-Подільський   
(включає ліквідовані райони: 
Дунаївецький,  Кам’янець-

м. Кам’янець-Подільський, вул. 
Огієнка,12-А,оф.6 

Чорноморець Валентин Васильович  
 (097) 661 39 71 



Подільський, Чемеровецький, 
Ново-Ушицький) 
р-н Хмельницький  

(включає ліквідовані райони: 
Віньковецький, Волочиський, 
Городоцький, Деражнянський, 
Красилівський, Летичівський, 
Старокостянтинівський, 
Старосинявський, Теофіпольський, 
Хмельницький, Ярмолинецький) 

м. Хмельницький,  
вул. Зарічанська, 5/3, оф.801 

Заболотний Антон Миколайович  
(067)169 98 88 

р-н Шепетівський 
(включає ліквідовані райони: 
Білогірський Ізяславський  
Полонський, Славутський, 
Шепетівський) 

м. Шепетівка,  
вул. Героїв Небесної сотні, буд. 
31 літ.А, оф.8  

Костюк Володимир Володимирович  
(067)911 59 14 

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 25 вересня 2021 року реєстрацію делегатів  Конференції 
згідно реєстраційного списку  делегатів при   пред’явлені   адвокатами – делегатами конференції  
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвокатів чи документів,  що 
підтверджують 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 25.09.2021 прибудуть до 
м.Хмельницького на Конференцію адвокатів Хмельницької області з інших населених 
пунктів, здійснювати згідно даних реєстраційного списку делегатів Конференції./повний 
текст рішення додається/. 

 
5. Розгляд питання про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю без проходження стажування Демчуку Павлу Володимировичу.  

5. Вирішили : 
Видати Демчуку Павлу Володимировичу, в день складання Присяги адвоката України,  Свідоцтво 
про право на зайняття адвокатською діяльністю. 
Складання Демчуком Павлом Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 
Хмельницької області призначити о 14:00 годині 08 вересня  2021 року за адресою: м. 
Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф.801./повний текст рішення додається/. 
 

6. Розгляд заяви Сідлецької Оксани Володимирівни про направлення на стажування 
до адвоката Барилюк Оксани Антонівни.  

6. Вирішили:  
Видати Сідлецькій Оксані Володимирівні направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.     
Керівником стажування Сідлецької Оксани Володимирівни 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 Сідлецької О.В.   
Встановити наступні строки подання стажистом Сідлецькою 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 направлення на 
стажування. 
Стажисту Сідлецькій О.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 Сідлецької 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/. 
 
 
 
Голова Ради адвокатів Хмельницької області                          /підпис/                                  Вагіна Н.А.  
 
Секретар Ради адвокатів Хмельницької області                     /підпис/                                Кручініна Н.С.  
        
 
 

  


