
Витяг: 
ПРОТОКОЛ  № 10 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 
 

м. Хмельницький                                                                                        08 вересня 2021 року  
 

    Початок: 14:00 год.,  закінчено: 16:30 год. 
 

                                                                         Присутні: 
                                                                             Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В. (заступник                  
                                                                             голови), Кручініна Н.С. (секретар), Кулабіна М.Ю., 
                                                                             Терлич В.Г., Возняк А.Г., Клюка В.Ф. 

                
                                                                                  
 

Порядок денний:   
 

1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Демчуку Павлу Володимировичу. 

2. Розгляд звітів про результати стажування:  
2.1.  Розгляд звіту стажиста Габай Оксани Павлівни (керівник стажування - адвокат Заболотний 

Антон Миколайович).  
2.2.  Розгляд звіту стажиста Грушко Анни Геннадіївни (керівник стажування - адвокат Хмелевська 

Наталя Володимирівна). 
3. Розгляд других поточних звітів стажистів:  

3.1.  Розгляд звіту стажиста Довгополої Катерини Андріївни (керівник стажування - адвокат Мазур 
Андрій Петрович).  

3.2.  Розгляд звіту стажиста Артемчук Тетяни Вікторівни (керівник стажування - адвокат Сорокопуд 
Андрій Олександрович). 

3.3.  Розгляд звіту стажиста Грушко Анни Геннадіївни (керівник стажування - адвокат Хмелевська 
Наталя Володимирівна). 

3.4.  Розгляд звіту стажиста Білоус Наталії Миколаївни (керівник стажування - адвокат Сітніков 
Андрій Володимирович). 
4. Розгляд питання про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування Коротинській Аліні Петрівні.  
5. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

5.1.  Розгляд заяви Варіка Дмитра Ігоровича про направлення на стажування до адвоката 
Пілінського Сергія Ігоровича. 

5.2.  Розгляд заяви Красюк Анастасії Вікторівни про направлення на стажування до адвоката 
Хмелевської Наталі Володимирівни. 
6. Розгляд звіту Ради адвокатів Хмельницької області за 2020 – 2021 (8 міс.) р.р. 
7. Розгляд проекту кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2022, 2023 роки. 
8. Розгляд питання про направлення представників адвокатури Хмельницької області для 

участі у заході НААУ «Gathering 2021»  
9. Про нагородження адвокатів Хмельницької області до Дня юриста. 
10. Про представлення Свірневської Наталії Віталіївни до присвоєння почесного звання 

Заслужений юрист України. 
11. Інше. 

 
 
1.Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Демчуку Павлу Володимировичу 

 
2. Розгляд звітів про результати стажування. 
2.1. Розгляд звіту про результати стажування Габай Оксани Павлівни (керівник 
стажування - адвокат Заболотний Антон Миколайович). 

2.1. Вирішили:      
Затвердити звіт Габай Оксани Павлівни про проходження стажування для отримання свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю.             



Видати Габай Оксані Павлівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю. 
Складання Габай Оксаною Павлівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 
Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 06 жовтня 2021 року.          
/повний текст рішення додається/. 
 

2.2. Розгляд звіту про результати проходження стажування та другого поточного звіту 
стажиста Глушко Анни Геннадіївни (керівник стажування - адвокат Хмелевська 
Наталя Володимирівна). 

Вирішили: об’єднати розгляд другого поточного та остаточного звітів стажиста Грушко А.Г. 
2.2. Вирішили:      
Затвердити звіти Грушко Анни Геннадіївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю.             
Видати Грушко Анні Геннадіївні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю. Складання  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 
Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 06 жовтня 2021 року.    /повний текст рішення 
додається/. 
 

3. Розгляд других поточних звітів стажистів.  
3.1.Розгляд звіту стажиста Довгополої Катерини Андріївни (керівник стажування - 
адвокат Мазур Андрій Петрович).  

3.1. Вирішили:       
Затвердити 2-й поточний звіт Довгополої Катерини Андріївни про проходження 190 годин 
стажування, в тому числі 45,5 годин юридичної практики, за період з 21.06.2021 по 
20.08.2021./повний текст рішення додається/. 
 

3.2. Розгляд звіту стажиста Артемчук Тетяни Вікторівни (керівник стажування - 
адвокат Сорокопуд Андрій Олександрович).   

3.2. Вирішили:      
Затвердити поточний звіт Артемчук Тетяни Вікторівни   про проходження 205 годин стажування, в 
тому числі 30 годин юридичної практики, за період з 21.06.2021. по 20.08.2021./повний текст 
рішення додається/. 

3.3. Розгляд звіту стажиста Грушко Анни Геннадіївни (керівник стажування - адвокат 
Хмелевська Наталя Володимирівна). 

Розгляд питання 3.3 обʼєднано з питанням 2.2 порядку денного. 
 

3.4. Розгляд звіту стажиста Білоус Наталії Миколаївни (керівник стажування – адвокат 
Сітніков Андрій Володимирович). 

3.4. Вирішили:       
Затвердити 2-й поточний звіт Білоус Наталії Миколаївни про проходження 239 годин стажування, 
33 годин юридичної практики за період з 16.06.2021 р. по 16.08.2021 р./повний текст рішення 
додається/. 
 

4. Розгляд питання про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю без проходження стажування Коротинській Аліні Петрівні.  

4. Вирішили : 
Видати   Коротинській Аліні Петрівні, в день складання Присяги адвоката України,  Свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською діяльністю. 
Складання Коротинською Аліною Петрівною  Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 
Хмельницької області призначити о 13:00 годині 06 жовтня 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 Варіка Дмитра Ігоровича про направлення на стажування до 
адвоката Пілінського Сергія Ігоровича. 

5.1. Вирішили:  
Видати Варіку Дмитру Ігоровичу направлення для проходження стажування для отримання особою 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Варіка Дмитра Ігоровича строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 
Пілінського Сергія Ігоровича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 402, 



видане Хмельницькою  обласною КДКА 19.12.2007 року, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 
робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, обл. Хмельницька, м. Кам’янець-
Подільський, вул. Огієнка, буд. 28а, офіс 12).  
Затвердити індивідуальний план стажування Варіка Д.І.   
Встановити наступні строки подання стажистом Варіком Д.І.  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 Варіку Д.І.,   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 Пілінському С.І 
-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Варіка Д.І., 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 Красюк Анастасії Вікторівни про направлення на стажування до 
адвоката Хмелевської Наталі Володимирівни. 
5.2. Вирішили:  
Видати Красюк Анастасії Вікторівни направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Красюк Анастасії Вікторівни строком на 6 (шість) місяців призначити 
адвоката Хмелевську Наталю Володимирівну (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю № 456, видане 14.01.2010 року КДКА Хмельницької  області, згідно відомостей, що 
містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. 
Сковороди, буд. 11/12, кв.9).  
Затвердити індивідуальний план стажування Красюк А.В. 
Встановити наступні строки подання стажистом Красюк А.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 Красюк А.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 Хмелевській Н.В. 
-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Красюк А.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 звіту Ради адвокатів Хмельницької області за 2020 – 2021 (8 міс.) р.р. 
6. Вирішили : 
Звіт  Ради адвокатів Хмельницької області за 2020 рік та 8 місяців 2021 року винести на розгляд та 
затвердження Конференцією адвокатів Хмельницької області 25 вересня 2021 року. /звіт 
додається/. 

7. Розгляд проекту кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2022, 2023 роки. 
7. Вирішили:       
Проект кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2022, 2023 роки схвалити та  винести на 
розгляд та затвердження  Конференції адвокатів Хмельницької області./Проект кошторису 
додається/. 
 

8. Про направлення представників адвокатури Хмельницької області для участі у 
заході НААУ «Gathering 2021»  

8. Вирішили:       
Відрядити в м. Київ терміном на 2 дня,  з 18 по 19 вересня 2021 року,  для участі в національному 
адвокатському заході «Gathering 2021» представників молодіжного осередку адвокатів  
Хмельницької області: Задорожну Ольгу Володимирівну; Вітязь Оксану Петрівну; Бейлика Артура 
Беніаміновича; Бейлика Михайла Беніаміновича; Леськова Вадима Степановича; Іваницького 
Андрія Мироновича; Площинську Анастасію Олексіївну; Заболотного Антона Миколайовича. 
Витрати на участь адвокатів Хмельницької області у «Gathering 2021» (транспортні, добові, тощо) 
відшкодувати/ віднести за рахунок коштів Ради адвокатів Хмельницької області. 
 

9. Про нагородження адвокатів Хмельниччини до Дня юриста. 
9.Вирішили:  
9.1. Звернутись до Хмельницької обласної державної адміністрації з клопотанням про нагородження 
Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації адвокатів: Терлича Валерія 
Габоровича, Чулкової Наталі Костянтинівни, Прядуна Володимира Борисовича.  
9.2. Звернутись до Хмельницької обласної ради з клопотанням про нагородження Почесною 
грамотою Хмельницької обласної ради адвокатів: Дудко Лілії Петрівни, Полянської Олени 
Анатоліївни, Кручініної Наталії Станіславівни.  
9.3. Звернутись до Хмельницької міської ради з клопотанням про нагородження Почесною 
грамотою Хмельницької міської ради адвокатів: Шкроби Вілена Петровича, Адамчук Людмили 
Володимирівни, Галушина Олега Вікторовича, Косюк Сніжани Миколаївни.  
9.4. Звернутись до Шепетівської міської ради з клопотанням про нагородження Почесною грамотою 
Шепетівської міської ради адвокатів: Шевчук Ольги Сергіївни, Горлюк Юлії Вікторівни. 
9.5. Звернутись до Шепетівської РДА із клопотанням про нагородження Почесною грамотою 
Шепетівської районної державної адміністрації адвокатів: Оліферук Жанни Антонівни, Іванова 
Антона Броніславовича.  
9.6. Звернутись до Кам’янець-Подільської міської ради із  клопотанням про нагородження 
Почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради адвокатів: Гав’юка Дмитра Михайловича, 
Перунського Івана Васильовича, Семенова Сергія Володимировича.  
 

10. Про представлення Свірневської Наталії Віталіївни до присвоєння почесного 
звання Заслужений юрист України. 

Заслухали:  
10. Вирішили:    



Звернутись до Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України з клопотанням 
про порушення перед Президентом України питання про присвоєння Свірневській Наталії 
Віталіївні почесного звання  «Заслужений юрист України». 

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.  
        
 
 

  


