
Витяг:
ПРОТОКОЛ № 7

засідання Ради адвокатів Хмельницької області

м. Хмельницький                                                                                                    04 травня 2022 року

                                                                                                                                  Початок:   13:00 год. 
                                                                                                                                   Закінчено: 14:40 год.

                                                                                          Присутні: Вагіна Н.А. (голова Ради), 
 Возняк А.Г., Заболотний А.М.,     
 Кулабіна М.Ю., Сітніков А.В.,  
 Терлич В.Г., Чулкова Н.К.                                

                                                                    
                                                    Відсутні: Клюка В.Ф.

 
 

Порядок денний:
1. Прийняття Присяги адвоката України та видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю:
1.1. Варік Дмитро Ігорович;
1.2. Красюк Анастасія Вікторівна.
2. Розгляд заяв про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування:
2.1. Видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження 

стажування Собчук Вікторії Григорівні;
2.2. Видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження 

стажування Главацькому Тарасу Ярославовичу.
3. Розгляд заяв про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю за 

результатами проходження стажування:
3.1. Розгляд остаточного звіту про проходження стажування стажиста Сідлецької Оксани 

Володимирівни (керівник стажування — Барилюк Оксана Антонівна).
4. Розгляд поточних звітів про проходження стажування:
4.1. Розгляд першого поточного звіту стажиста Михайлової Ірини Юріївни (керівник 

стажування - Хмелевська Наталія Володимирівна);
4.2. Розгляд першого поточного звіту стажиста Гречанюка Артура Вікторовича (керівник 

стажування — Терлич Валерій Габорович);
4.3. Розгляд першого поточного звіту стажиста Білика Сергія Олександровича (керівник 

стажування — Шамрай Василь Вікторович);
4.4. Розгляд другого поточного звіту стажиста Білика Сергія Олександровича (керівник 

стажування — Шамрай Василь Вікторович);
4.5. Розгляд другого поточного звіту стажиста Палінчака Андрія Олександровича (керівник 

стажування — Місяць Андрій Петрович).
5. Інше.

1. Прийняття присяги адвоката України та видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю

2. Розгляд заяв про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю 
без проходження стажування:

2.1. Видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 
проходження стажування Собчук Вікторії Григорівні.
2.1. Вирішили :
Видати Собчук Вікторії Григорівні, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю.
Складання Собчук Вікторією Григорівною Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити о 13:00 годині 01 червня  2022 року. /повний текст 



рішення додається/

2.2. Видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 
проходження стажування Главацькому Тарасу Ярославовичу.

           2.2. Вирішили:
Видати Главацькому Тарасу Ярославовичу, в день складання Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Складання Главацьким Тарасом Ярославовичем Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити о 13:00 годині 01 червня  2022 року. /повний текст 
рішення додається/

3. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 
за результатами проходження стажування.

3.1. Розгляд остаточного звіту про проходження стажування стажиста Сідлецької 
Оксани Володимирівни (керівник стажування - Барилюк Оксана Антонівна).
3.1. Вирішили:
Продовжити стажування Сідлецької Оксани Володимирівни строком на 1 (один) місяць 

починаючи з дати отримання керівником стажування-адвокатом Барилюк О.А. направлення Ради 
адвокатів Хмельницької області на продовження стажування Сідлецької О.А. та сплатою 
додаткового внеску на проходження стажування. 

 Зобов’язати Сідлецьку О.В. подати Раді адвокатів Хмельницької області, протягом трьох 
робочих днів після закінчення одного місяця продовженого строку стажування, поточний звіт про 
проходження додаткового строку стажування з відповідними підтверджуючими документами.
     Зобов’язати керівника стажування-адвоката Барилюк О.А. забезпечити стажисту необхідні 
умови для виконання плану і контролювати хід його виконання, надавати постійну допомогу в 
набутті професійних знань і практичних навичок; провести зі стажистом співбесіди по кожній 
пройденій темі стажування.
         Стажисту Сідлецькій О.В. сплатити додатковий внесок на проходження стажування не 
пізніше дати початку продовженого строку стажування в розмірі (3250,00 грн.) та порядку 
визначеному пунктами 6.4., 6.2. статті 6 Положення про організацію та порядок проходження 
стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 
відповідно до нижченаведеного:

- 2275,00 грн. (70% додаткового внесу) сплачується стажистом безпосередньо на користь 
керівника стажування – адвоката Барилюк О.А.;

- 650,00 грн. (20% додаткового внеску) сплачується стажистом на забезпечення 
діяльності ради адвокатів регіону за наступними реквізитами – Рада адвокатів 
Хмельницької області, код ЄДРПОУ 39029210, IBAN: UA 
973253650000002600101607834, в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365;

- 325,00 грн. (10% додаткового внеску) сплачується стажистом на забезпечення 
діяльності Ради адвокатів України за наступними реквізитами: Національна асоціація адвокатів 
України, код ЄДРПОУ 38488439, IBAN: UA 623209840000026009210281016, в АТ «ПРОКРЕДИТ 
БАНК», МФО 320984).

4. Розгляд поточних звітів про проходження стажування:

4.1. Розгляд першого поточного звіту стажиста Михайлової Ірини Юріївни (керівник 
стажування - Хмелевська Наталія Володимирівна);

4.1.Вирішили:
Затвердити 1-й поточний звіт Михайлової Ірини Юріївни про проходження 174 години 

стажування, в тому числі 15 годин юридичної практики за період з 10.02.2022 по 12.04.2022. 
/повний текст рішення додається/

         
4.2. Розгляд першого поточного звіту стажиста Гречанюка Артура Вікторовича 
(керівник стажування — Терлич Валерій Габорович);
4.2. Вирішили:
Затвердити перший поточний звіт Гречанюка Артура Вікторовича про проходження 167 

годин стажування  (з яких 32 години юридичної практики) за період з 17.02.2022  по 17.04.2022. 
/повний текст рішення додається/



4.3. Розгляд першого поточного звіту стажиста Білика Сергія Олександровича 
(керівник стажування — Шамрай Василь Вікторович)
4.3. Вирішили:
Затвердити поточний звіт Білика Сергія Олександровича про проходження 232,5 годин 

стажування без годин юридичної практики за період з 14.12.2022 по 14.02.2022. /повний текст 
рішення додається/

4.4. Розгляд другого поточного звіту стажиста Білика Сергія Олександровича 
(керівник стажування — Шамрай Василь Вікторович)
4.4. Вирішили:
Затвердити 2-й поточний звіт стажиста Білика Сергія Олександровича про проходження 165 

годин стажування за період з 14.02.2022 р. по 14.04.2022 р. /повний текст рішення додається/

4.5. Розгляд другого поточного звіту стажиста Палінчака Андрія Олександровича 
(керівник стажування — Місяць Андрій Петрович)
4.5. Вирішили:
Затвердити другий поточний звіт Палінчака Андрія Олександровича про проходження 185 

годин стажування, в тому числі 4 години юридичної практики,  за період стажування з 10.02.2022  
по 11.04.2022. /повний текст рішення додається/

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                  /підпис/                                  Наталія 
ВАГІНА

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області              /підпис/                                  Марина 
КУЛАБІНА 


