
Витяг:
ПРОТОКОЛ  № 3

засідання Ради адвокатів Хмельницької області

м. Хмельницький                                                                                             09 лютого 2022 

                                                                                                                                  Початок:   14:00 год. 
                                                                                                                                   Закінчено: 15:50 год.

                                                                                  Присутні:      Вагіна Н.А. (голова Ради), 
                                                                                         Терлич В.Г., Чулкова Н.К., 

                                                                                             Клюка В.Ф., Кручініна Н.С., 
                                                                                              Кулабіна М.Ю., Возняк А.Г.,  

                                                                          Заболотний А.М. 
                                                                    .

                                             Відсутні:       Сітніков А.В.
                                                За участі:      Демʼянової В.І.

  
 

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

адвокатською діяльністю:
1.1.  Ліпковському Олегу Вікторовичу.
1.2.  Хабаль Жанні Михайлівні.
2. Розгляд звітів про результати стажування: 
2.1.  Розгляд звіту стажиста Святкевича Вадима Анатолійовича (керівник стажування - адвокат 

Возняк Аля Гюндузовна).
2.2.   Розгляд звіту стажиста Міняйлук Юлії Вікторівни (керівник стажування - адвокат 

Барилюк Оксана Антонівна).
3. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 
3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Красюк Анастасії Вікторівни (керівник стажування - 

адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 
3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Варіка Дмитра Ігоровича (керівник стажування - адвокат 

Пілінський Сергій Ігоровича). 
4. Розгляд заяв про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік:
4.1. Розгляд заяви адвоката Приступи Миколи Івановича.
4.2. Розгляд заяви адвоката Остафійчук Олександри Олександрівни.
4.3. Розгляд заяви адвоката Ваківа Василя Васильовича.
4.4. Розгляд заяви адвоката Юдаєвої Ірини Володимирівни.
4.5. Розгляд заяви адвоката Кордас Жанни Анатоліївни.
4.6. Розгляд заяви адвоката Плющ Лідії Петрівни. 
4.7. Розгляд заяви адвоката Юдаєва Андрія Віталійовича.
4.8. Розгляд заяви адвоката Копанчука Володимира Олександровича.
4.9. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича.
4.10.Розгляд заяви адвоката Яхієва Олега Адамовича.
4.11.Розгляд заяви адвоката Кохан Божени Павлівни.
4.12.Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича.
4.13.Розгляд заяви адвоката Гаджука Василя Олександровича.
4.14.Розгляд заяви адвоката Сторожука Юрія Володимировича.
4.15.Розгляд заяви адвоката Дубінського Володимира Михайловича. 
5. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 
проходження стажування:
5.1. Розгляд заяви Малого Руслана Анатолійовича.
5.2. Розгляд заяви Гребенюка Олега Васильовича.
5.3. Розгляд зави Стасюка Іллі Володимировича.
6. Розгляд заяви Михайлової Ірини Юріївни про направлення на стажування до адвоката 
Хмелевської Наталі Володимирівни.
6.1. Розгляд заяви Чорноморець Ольги Володимирівни про направлення на стажування до 
адвоката Пілінського Сергія Ігоровича.



6.2. Розгляд заяви Гречанюка Артура Вікторовича про направлення на стажування до адвоката 
Терлича Валерія Габоровича.
7. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича про включення до реєстру керівників 
стажування.
8. Розгляд інформації про стан сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації 
адвокатського самоврядування за 2022 рік адвокатами Хмельницької області.
9.  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 Ліпковському Олегу Вікторовичу.   

1.2. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Хабаль Жанні Михайлівні.   

2. Розгляд звітів про результати стажування.
2.1. Розгляд звіту про результати стажування Святкевича Вадима Анатолійовича 
(керівник стажування - адвокат Возняк Аля Гюндузовна).

2.1. Вирішили:     
Затвердити звіт Святкевича Вадима Анатолійовича про проходження стажування для отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.            
Видати Святкевичу Вадиму Анатолійовичу в день складання Присяги адвоката України Свідоцтво 
про право на заняття адвокатською діяльністю.
Складання Святкевичем Вадимом Анатолійовичем Присяги адвоката України перед Радою  
адвокатів Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 березня 2022 року./повний текст 
рішення додається/.

2.2. Розгляд звіту про результати стажування Міняйлук Юлії Вікторівни (керівник 
стажування - адвокат Барилюк Оксана Антонівна).

2.2. Вирішили:     
Затвердити Звіт про проходження стажування Міняйлук Юлії Вікторівни.
Видати Міняйлук Юлії Вікторівні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 
складання нею Присяги адвоката України.
Складання Міняйлук Юлією Вікторівною Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 
Хмельницької області призначити о 14 год. 00 хв. 09 березня 2022  року./повний текст рішення 
додається/.

3. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів. 
3.1.Розгляд поточного звіту стажиста Красюк Анастасії Вікторівни (керівник 
стажування - адвокат Хмелевська Наталя Володимирівна). 

3.1.Вирішили:      
Затвердити другий поточний звіт Красюк Анастасії Вікторівни про проходження 261 годин 
стажування за період з 13 листопада 2021року по 13 січня 2022 року./повний текст рішення 
додається/.

3.2.Розгляд другого поточного звіту стажиста Варіка Дмитра Ігоровича (керівник 
стажування – адвокат Пілінський Сергій Ігорович).

3.2. Вирішили:      
Затвердити 2-й поточний звіт Варіка Дмитра Ігоровича про проходження 180 годин стажування за 
період з 29.11.2021  по 28.01.2022 року./повний текст рішення додається/.

4. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2022 рік:
4.1.Розгляд заяви адвоката Приступи Миколи Івановича.

Заслухали:
4.1. Вирішили:     



Звільнити адвоката Приступу Миколу Івановича від сплати щорічного внеску на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення додається/.

4.2. Розгляд заяви адвоката Остафійчук Олександри Олександрівни.
4.2. Вирішили :
Звільнити адвоката Остафійчук Олександру Олександрівну від сплати 70% щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення 
додається/.

4.3. Розгляд заяви адвоката Ваківа Василя Васильовича.
4.3. Вирішили :
Відмовити адвокату Ваківу Василю Васильовичу в задоволенні заяви від 11січня 2022 року (вхід. 
№ 30/01-2022 від 14.01.2022)  про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування./повний текст рішення додається/.

4.4. Розгляд заяви адвоката Юдаєвої Ірини Володимирівни.
4.4. Вирішили :
Звільнити адвоката Юдаєву Ірину Володимирівну від сплати 70% щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення 
додається/.

4.5. Розгляд заяви адвоката Кордас Жанни Анатоліївни.
4.5. Вирішили :
Звільнити адвоката Кордас Жанну Анатоліївну від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування на 2022 рік./повний текст рішення додається/.

4.6. Розгляд заяви адвоката Плющ Лідії Петрівни.
4.6. Вирішили :
Відмовити  адвокату Плющ Лідії Петрівні в задоволенні заяви від 24 січня 2022 року (вхід. № 
47/01-2022 від 24.01.2022) про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування./повний текст рішення додається/.

4.7. Розгляд заяви адвоката Юдаєва Андрія Віталійовича.
4.7. Вирішили :
Звільнити адвоката Юдаєва Андрія Віталійовича від сплати 70% щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення 
додається/.

4.8. Розгляд заяви адвоката Копанчука Володимира Олександровича.
4.8. Вирішили :
Звільнити адвоката Копанчука Володимира Олександровича від сплати 70% щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2022 рік./повний текст рішення 
додається/.

4.9. Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича.
4.9. Вирішили:     
Звільнити адвоката Журбу Миколу Вікторовича від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення додається/.

4.10. Розгляд заяви адвоката Яхієва Олега Адамовича.
4.10. Вирішили :
Звільнити адвоката Яхієва Олега Адамовича від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення додається/.

4.11. Вирішили :
Звільнити адвоката Кохан Божену Павлівну від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення додається/.

4.12. Розгляд заяви адвоката Твердуна Миколи Миколайовича.
4.12. Вирішили :



Звільнити адвоката Твердуна Миколу Миколайовича від сплати 70% щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення 
додається/.

4.13. Розгляд заяви адвоката Гаджука Василя Олександровича.
4.13. Вирішили :
Звільнити адвоката Гаджука Василя Олександровича від сплати 70% щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2022 рік./повний текст рішення 
додається/.

4.14.Розгляд заяви адвоката Сторожука Юрія Володимировича.
4.14. Вирішили:     
Звільнити адвоката Сторожука Юрія Володимировича від сплати 70% щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік./повний текст рішення 
додається/.

4.15. Розгляд заяви адвоката Дубінського Володимира Михайловича.
4.15. Вирішили :
Відмовити адвокату Дубінському Володимиру Михайловичу з задоволенні заяви від 08 лютого 
2022 року про звільнення від сплати 70% щорічного внеску на забезпечення реалізації 
адвокатського самоврядування залишити без розгляду./повний текст рішення додається/.

5. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю без проходження стажування:
5.1.Розгляд заяви Малого Руслана Анатолійовича.

5.1. Вирішили :
Видати Малому Руслану Анатолійовичу, в день складання Присяги адвоката України,  
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.
Складання Малим Русланом Анатолійовичем Присяги адвоката України перед Радою 
адвокатів Хмельницької області призначити о 14:00 годині  09 березня  2022 року за 
адресою: м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3, оф.801./повний текст рішення додається/.

5.2.Розгляд заяви Гребенюка Олега Васильовича.
5.2. Вирішили :
Видати Гребенюку Олегу Васильовичу, в день складання Присяги адвоката України,  
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.
Складання Гребенюком Олегом Васильовичем Присяги адвоката України перед Радою 
адвокатів Хмельницької області призначити о 14:00 годині  09 березня  2022 року за 
адресою: м.Хмельницький, вул.Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення 
додається/.

5.3. Вирішили :
Видати Стасюку Іллі Володимировичу, в день складання Присяги адвоката України,  
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.
Складання Стасюком Іллєю Володимировичем  Присяги адвоката України перед Радою 
адвокатів Хмельницької області призначити о 14:00 годині  09 березня  2022 року за 
адресою: м.Хмельницький, вул.Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення додається/.

6.Розгляд заяви Михайлової Ірини Юріївни про направлення на стажування до 
адвоката Хмелевської Наталі Володимирівни.

6. Вирішили: 
Видати Михайловій Ірині Юріївні направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 
Керівником стажування Михайлової Ірини Юріївни строком на 6 (шість) місяців призначити 
адвоката Хмелевську Наталю Володимирівну (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю № 456, видане Хмельницькою обласною КДКА 14.01.2010 року, згідно 
відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, 
м.Хмельницький, вул. Г.Сковороди,буд.11/2, кв. 9).
Затвердити індивідуальний план стажування Михайлової І.Ю.  
Встановити наступні строки подання стажистом Михайловою І.Ю. 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 Михайловій І.Ю.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити:
         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1950,00 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 3900,00 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  3250,00 
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 Михайлової 
І.Ю., 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/.

6.1. Розгляд заяви Чорноморець Ольги Володимирівни про направлення на 
стажування до адвоката Пілінського Сергія Ігоровича.

6.1. Вирішили: 
Видати Чорноморець Ользі Володимирівні направлення для проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  
Керівником стажування Чорноморець Ольги Володимирівни 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, робоча 
адреса: 29000, обл. Хмельницька, м. Кам’янець-Подільський, вул.Огієнка, буд. 28а, офіс 12). 
Затвердити індивідуальний план стажування Чорноморець О.В.  
Встановити наступні строки подання стажистом Чорноморець 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 Чорноморець О.В.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити:
         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1950,00 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 3900,00 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  3250,00 
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 Чорноморець 
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/.

6.2. Розгляд заяви Гречанюка Артура Вікторовича про направлення на 
стажування до адвоката Терлича Валерія Габоровича.

6.2. Вирішили: 
Видати Гречанюку Артуру Вікторовичу  направлення для проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  
Керівником стажування Гречанюка Артура Вікторовича строком на 6 (шість) місяців 
призначити адвоката Терлича Валерія Габоровича (Свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю № 98, видане Хмельницькою обласною КДКА 05.11.1998, згідно 
відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. 
Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля,буд.71/1, оф.11). 
Затвердити індивідуальний план стажування Гречанюка А.В.
Встановити наступні строки подання стажистом Гречанюком 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 Гречанюку А.В.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити:
        - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1950,00 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 3900,00 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 3250,00 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 Терличу В.Г.
-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Гречанюка 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/.

7.Розгляд заяви адвоката Журби Миколи Вікторовича про включення до реєстру 



керівників стажування.

7. Вирішили: 
Адвоката Журбу Миколу Вікторовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю №848, видане 12.10.2012 Хмельницькою обласною КДКА, здійснює адвокатську 
діяльність індивідуально, робоча адреса: м. Хмельницький, вул. Соборна, буд. 57, офіс 36, 
включити до Реєстру керівників стажування Ради адвокатів Хмельницької області, відкрити 
1 (одне) вакантне  місце стажиста.       

8. Розгляд інформації про стан сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації 
адвокатського самоврядування за 2022 рік адвокатами Хмельницької області.

8. Вирішили: 
Доручити членам Ради адвокатів Хмельницької області Возняк А.Г. та Заболотному А.М. 
зʼясувати актуальну інформацію щодо сплати 72 адвокатами Хмельницької області  внеску 
на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік. 

Головуюча оголосила засідання закритим.

Голова Ради адвокатів Хмельницької області           /підпис/                       Наталія ВАГІНА    

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області        /підпис/                Наталія КРУЧІНІНА

            

 


