
Витяг: 
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

м. Хмельницький                                                                                                    06 квітня 2022 року 

                                                                                                                                  Початок:   13:00 год.  
                                                                                                                                   Закінчено: 15:00 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. Грамчуку Андрію  Ігоровичу; 
1.2. Стасюку Іллі Володимировичу; 
1.3. Святкевичу Вадиму Анатолійовичу. 
2. Розгляд заяв про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю  за 

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

Володимирівни (керівник стажування - Барилюк Оксана Антонівна); 
2.2. Розгляд остаточного звіту про проходження стажування стажиста Красюк Анастасії 

Вікторівни (керівник стажування — Хмелевська Наталія Володимирівна); 
2.3. Розгляд остаточного звіту про проходження стажування стажиста Варіка Дмитра 

Ігоровича (керівник стажування — Пілінський Сергій Ігорович). 
3. Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 
3.1. Розгляд першого поточного звіту стажиста Палінчака Андрія Олександровича 

(керівник стажування — Місяць Андрій Петрович); 
3.2. Розгляд першого поточного звіту стажиста Білика Сергія Олександровича (керівник 

стажування — Шамрай Василь Вікторович); 
4. Інформація про діяльність НААУ, РАУ, РАХмО в період дії воєнного стану. 
5. Про направлення на стажування: 
5.1. Кравця Віталія Вікторовича до адвоката Рохова Олега Володимировича; 
5.2. Турлай Семена Васильовича до адвоката Цюпик Ольги Василівни. 
6. Інше. 

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

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

2.1. Розгляд остаточного звіту про проходження стажування стажиста Сідлецької 
Оксани Володимирівни (керівник стажування - Барилюк Оксана Антонівна). 

          2.1. Вирішили: перенести заслуховування остаточного звіту СідлецькоїО.В. та вирішення 
питання про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 04.05.2022 о 13:00 
годині. 

2.2. Розгляд остаточного звіту про проходження стажування стажиста Красюк 
Анастасії Вікторівни (керівник стажування — Хмелевська Наталія Володимирівна). 

           2.2. Вирішили:  
 Затвердити звіт Красюк Анастасії Вікторівни про проходження стажування для отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         
 Видати Красюк Анастасії Вікторівні свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю в день складання нею присяги адвоката України. 

Складання Красюк Анастасією Вікторівною Присяги адвоката України перед Радою 
адвокатів Хмельницької області  призначити о 13 год. 00  хв. 04 травня 2022 року. /повний текст 



рішення додається/ 

2.3. Розгляд остаточного звіту про проходження стажування стажиста Варіка Дмитра 
Ігоровича (керівник стажування — Пілінський Сергій Ігорович). 
2.3.Вирішили:  

 Затвердити звіт Варіка Дмитра Ігоровича про проходження стажування для отримання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.             
 Видати Варіку Дмитру Ігоровичу, в день складання Присяги адвоката України, Свідоцтво 
про право на заняття адвокатською діяльністю. 
Складання Варіком Дмитром Ігоровичем Присяги адвоката України перед Радою адвокатів 
Хмельницької області призначити на 13год. 00 хв. 04 травня 2022 року. /повний текст рішення 
додається/ 

3. Розгляд поточних звітів про проходження стажування 

3.1. Розгляд першого поточного звіту стажиста Палінчака Андрія Олександровича 
(керівник стажування — Місяць Андрій Петрович). 

3.1.Вирішили: 
Затвердити поточний звіт Палінчака Андрія Олександровича про проходження 190 годин 

стажування  (в тому числі 18 годин юридичної практики)  за період з 09.12.2021  по 09.02.2022.    /
повний текст рішення додається/ 
          

3.2. Розгляд першого поточного звіту стажиста Білика Сергія Олександровича 
(керівник стажування — Шамрай Василь Вікторович). 

3.2.Вирішили: 
         Встановити стажисту Білику Сергію Олександровичу строк для усунення недоліків 
стажування  відображених в цьому рішенні  до 25 квітня 2022 року.  
         Перший поточний звіт Білика Сергія Олександровича про проходження стажування за період 
з  14.12.2021 по 14.02.2022 заслухати на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 04 травня 
2022 року о 13:00 годині з участю  стажиста Білика С.О. та керівника стажування адвоката Шамрая 
В.В. 
         Звернути увагу керівника стажування адвоката Шамрая Василя Вікторовича на необхідність 
забезпечення своєчасного та якісного  проходження Біликом Сергієм Олександровичем 
стажування, організацію необхідних умов для виконання стажистом індивідуального плану 
стажування, здійснення контролю за виконанням стажистом Біликом С.О. індивідуального плану 
стажування та завдань керівника стажування.  /повний текст рішення додається/ 

4. Інформація про роботу РАХмО, НААУ, РАУ в період дії воєнного стану. 
  
          4.1.Вирішили: Провести 21.04.2022 робочу зустріч членів органів адвокатського 
самоврядування Хмельниччини з адвокатами з інших регіонів Україні які у зв’язку з воєнними 
діями тимчасово проживають у Хмельницькій області, надати таким особам допомогу, в тому 
числі харчовими наборами до Великодня.   

5. Про направлення на стажування: 

5.1. Кравця Віталія Вікторовича до адвоката Рохова Олега Володимировича 
5.1.Вирішили: 
Видати Кравцю Віталію Вікторовичу  направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   
Керівником стажування Кравця Віталія Вікторовича  строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката Рохова Олега Володимировича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю № 83, видане Хмельницькою  обласною КДКА 09.11.2002, згідно відомостей, що 
містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. 
Соборна, 75).  
          Затвердити індивідуальний план стажування Кравця В.В.   
         Встановити наступні строки подання стажистом Кравцем В.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 Кравцю В.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 Рохову О.В. 
-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Кравця В.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/ 

 5.2. Турлай Семена Васильовича до адвоката Цюпик Ольги Василівни 
5.2.Вирішили: 

Видати Турлаю Семену Васильовичу направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Турлая Семена Васильовича строком на 6 (шість) місяців 
призначити адвоката Цюпик Ольгу Василівну (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю № 437, видане Хмельницькою  обласною КДКА 22.05.2009, згідно відомостей, що 
містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. 
Соборна, 69, оф.9).  
          Затвердити індивідуальний план стажування Турлая С.В. 
        Встановити наступні строки подання стажистом Турлаєм С.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 Турлаю С.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 Цюпик О.В.: 
-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Турлая С.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/                                 Наталія 
ВАГІНА 

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області                /підпис/                             Марина 
КУЛАБІНА 

 


