
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 7 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                       08 червня 2016 року  

 

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

 

                                                       Присутні:   Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В.,  

                                                                           Кручініна Н.С., Клюка В.Ф., Терлич В.Г., 

                                                                           Возняк А.Г., Рохов О.В. 

                                                                            

                                                       Відсутні:    Пілінський С.І., Барилюк О.А. 

 

                                                       За участі:   Басіста Н.Ю., Новіков М.В. 

                                                                            

 

Вирішили:  обрати секретарем  засідання Ради адвокатів Хмельницької області Кручініну 

Наталію Станіславівну. 

 

Вирішили: затвердити наступний  Порядок денний:     

 

1 Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю: 

1.1 Розгляд заяви Мельника Сергія Володимировича  

1.2 Розгляд заяви Янковича Віталія Олександровича 

2 Розгляд остаточних звітів про результати стажування: 

2.1 Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Темпер Альони Вадимівни (керівник 

стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович)  

2.2 Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Чорної Тамари Олексіївни (керівник 

стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович) 

3 Розгляд поточних звітів про проходження стажування: 

3.1 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Вінницького Ігора Олександровича 

(керівник стажування Каденко О.О.) 

3.2 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Горячева Олексія Анатолійовича 

(керівник стажування Возняк А.Г.) 

4 Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1 Розгляд заяви Чукань Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до адвоката 

Прядуна Володимира Борисовича 

4.2 Розгляд заяви Мудрика Івана Владиславовича про направлення на стажування до адвоката 

Косюка Романа Миколайовича 

4.3 Розгляд заяви Гаврилової Олени Юріївни про направлення на стажування до адвоката 

Дем’янової Олени Вікторівни 

4.4 Розгляд заяви Білого Валентина Вікторовича про направлення на стажування до адвоката 

Савінського Олега Петровича 

4.5 Розгляд заяви Чорного Назарія Ярославовича про направлення на стажування до адвоката 

Банашко Ірини Юріївни 

4.6 Розгляд заяви Бездітного Вадима Валерійовича  про направлення на стажування до 

адвоката Кулєбякіна Вадима Олександровича 

4.7 Розгляд заяви Демчишина Миколи Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Бабюка Івана Миколайовича 

5 Розгляд заяв адвокатів про заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: 

5.1 Розгляд заяви адвоката Юкальчук (Ядухи) Зінаїди Василівни  

5.2 Розгляд заяви адвоката Гавриленка Романа Валентиновича  

5.3 Розгляд заяви адвоката Касянюк Аліни Миколаївни 

6 Розгляд заяви  Дем’янова Юрія Миколайовича про  включення до реєстру керівників 

стажування  

7 Розгляд заяви адвоката Шпака Артема Павловича про внесення відомостей про помічника 

адвоката до ЄРАУ 

8 Розгляд питання про видачу Свідоцтв про підвищення кваліфікації адвокатам 

Хмельницької області за період оцінювання 2013-2015 роки 



9 Розгляд питання про скликання Конференції адвокатів Хмельницької області 

10 Розгляд та обговорення спільного звернення Ради адвокатів Хмельницької області та 

Хмельницького обласного відділення Спілки адвокатів України щодо роботи над проектом 

змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

  

 

1. Розгляд заяв про звільнення від проходження стажування та видачу свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

1.1. Розгляд заяви Мельника Сергія Володимировича про звільнення від проходження 

стажування та видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

1.1.Вирішили: 

         Звільнити Мельника Сергія Володимировича від проходження стажування на підставі ч.5 

ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

         Видати Мельнику Сергію Володимировичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю після складання ним Присяги адвоката України; 

         Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області 

призначити на 13 липня 2016 року на 14.00 годину. /повний текст рішення додається/ 

  
1.2. Розгляд заяви Янковича Віталія Олександровича про звільнення від проходження 

стажування та видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

1.2.Вирішили:       

        Звільнити Янковича Віталія Олександровича від проходження стажування на підставі ч.5 

ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

         Видати Янковичу Віталію Олександровичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю після складання ним Присяги адвоката України; 

         Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області 

призначити на 13 липня 2016 року на 14.00 годину. /повний текст рішення додається/ 

 

 
2. Розгляд остаточних звітів про результати стажування. 

2.1. Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Темпер Альони Вадимівни 

(керівник стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович) 

2.1.Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Темпер Альони Вадимівни. 

         Видати Темпер Альоні Вадимівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

         Складання  Темпер Альоною Вадимівною Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити 13 липня 2016 року об 14 год.00хв. /повний текст рішення 

додається/ 

 

 

2.2. Розгляд звіту про проходження  стажування стажиста Чорної Тамари Олексіївни 

(керівник стажування адвокат Кушнір Володимир Анатолійович) 

2.2.Вирішили:       

        Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Чорної Тамари Олексіївни. 

         Видати Чорній Тамарі Олексіївні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

         Складання  Чорною Тамарою Олексіївною Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити 13 липня 2016 року об 14 год.00хв. /повний текст 

рішення додається/ 

 

 

3. Розгляд поточних звітів про результати стажування 

3.1.  Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Вінницького Ігора 

Олександровича (керівник стажування Каденко О.О.) 

3.1.Вирішили:  

        Затвердити поточний звіт про проходження стажування стажиста Вінницького Ігоря 

Олександровича. 

         Рекомендувати стажисту Вінницькому І.О. та керівнику стажування адвокату Каденко О.О. 

вести облік робочого часу стажиста шляхом зазначення в щоденнику кількості годин, витрачених 

на опрацювання тем, виправити недоліки у складених документах та звернути увагу на 

необхідність дотримання  індивідуального плану, в тому числі в частині складання документів з 

галузі кримінального процесу./повний текст рішення додається/ 



3.2. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Горячева Олексія 

Анатолійовича (керівник стажування Возняк А.Г.)  

3.2.Вирішили:  

Затвердити поточний звіт за 4 місяці стажування стажиста Горячева Олексія 

Анатолійовича. 

Рекомендувати стажисту Горячеву О.А. та керівнику стажування адвокату Возняк А.Г. 

врахувати зазначені зауваження./повний текст рішення додається/ 

          
4. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

4.1.  Розгляд заяви Чукань Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Прядуна Володимира Борисовича  

4.1.Вирішили:  

Розгляд заяви Чукань Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до адвоката Прядуна 

Володимира Борисовича  відкласти на наступне засідання Ради адвокатів Хмельницької області  з 

участю керівника стажування Прядуна В.Б. та заявника Чукань Т.В., витребувати інформацію про 

період відпустки заявника згідно графіку відпусток Кам’янець-Подільського міськрайонного суду. 

 

4.2. Розгляд заяви Мудрика Івана Владиславовича про направлення на стажування до 

адвоката Косюка Романа Миколайовича 

4.2 Вирішили:  

         Направити Мудрика Івана Владиславовича  для проходження стажування.            

         Керівником стажування  Мудрика І.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Косюка Романа Миколайовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 297, 

видане 03.03.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Героїв Майдану 

(Театральна) буд. 54 офіс А) . 

           Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Косюку Р.М. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Мудрика І.В.,  надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування  Мудрика Івана Владиславовича. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Мудриком І.В. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 30 

серпня  2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Мудрику І.В. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в розмірі 

6786 грн.  /повний текст рішення додається/ 

 

4.3. Розгляд заяви Гаврилової Олени Юріївни про направлення на стажування до 

адвоката Дем’янової Олени Вікторівни. 

Слухали: 

4.3.Вирішили:  

        Направити Гаврилову Олену Юріївну  для проходження стажування.            

         Керівником стажування Гаврилової О.Ю. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Дем’янову Олену Вікторівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/366, 

видане 11.11.2002 року Закарпатською   обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Проскурівського 

підпілля, 71, к. 2). 

           Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Дем’яновій О.В.  протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Гаврилової О.Ю.,  надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування  Гавриловій Олені Юріївні. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Гавриловою О.Ю. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових 

документів, складених відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми 



стажування:  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 

стажування, але не пізніше 30 серпня  2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих 

днів після закінчення чотирьох місяців стажування. 

         Сплатити Гавриловій О.Ю. на забезпечення заходів з проходження стажування   17400 грн. 

/повний текст рішення додається/ 

 

4.4. Розгляд заяви Білого Валентина Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Савінського Олега Петровича. 

4.4.Вирішили:  

         Направити Білого Валентина Вікторовича    для проходження стажування.            

         Керівником стажування Білому В.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката  

Савінського Олега Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 360, 

видане 03.05.2012 року Чернівецькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  провулок  Незалежності, 

буд. 5, кв.18) . 

           Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Савінському О.П.  протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Білого В.В.,  надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про 

дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування  Білого Валентина Вікторовича.  

         Встановити наступні строки подання стажистом Білим В.В. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 30 

серпня  2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Білому В.В. на забезпечення заходів з проходження стажування на 

суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в розмірі 

6786 грн. /повний текст рішення додається/   

 

4.5. Розгляд заяви Чорного Назарія Ярославовича про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни. 

4.5.Вирішили:  

Розгляд заяви  Чорного Н.Я. про направлення на стажування до адвоката Банашко І.Ю.  відкласти 

на наступне засідання Ради адвокатів Хмельницької області  з участю адвоката Банашко І.Ю. та 

Чорного Н.Я., витребувати інформацію про період відпустки заявника згідно графіку відпусток 

підприємства де він працює. 

 

4.6. Розгляд заяви Бездітного Вадима Валерійовича  про направлення на стажування до 

адвоката Кулєбякіна Вадима Олександровича 

4.6.Вирішили:  

        Направити Бездітного Вадима Валерійовича   для проходження стажування.            

         Керівником стажування Бездітного В.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката  

Кулєбякіна Вадима Олександровича   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

411, видане 07.07.2008 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 

ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв 

Майдану, буд. 24, кв. 12). 

           Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

         Адвокату Кулєбякіну В.О. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Бездітного В.В.,  надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення 

про дату початку стажування.   

         Затвердити індивідуальний план стажування  Бездітного Вадима Валерійовича.  

         Встановити наступні строки подання стажистом Бездітним В.В. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 30 

серпня  2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 



         Зменшити суму внеску Бездітному В.В. на забезпечення заходів з проходження стажування 

на суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в 

розмірі 6786 грн.  /повний текст рішення додається/   

 

4.7. Розгляд заяви Демчишина Миколи Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Бабюка Івана Миколайовича 

4.7.Вирішили:  

        Направити Демчишина Миколу Васильовича  для проходження стажування.            

         Керівником стажування  Демчишина М.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката 

Бабюка Івана  Миколайовича  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 420, 

видане 07.11.2008 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Курчатова 41/1 

кв.113)  . 

        Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

        Адвокату Бабюку І.М. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на 

стажування Демчишина М.В.,  надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове 

повідомлення про дату початку стажування.   

        Затвердити індивідуальний план стажування  Демчишина Миколи Васильовича. 

         Встановити наступні строки подання стажистом Мудриком І.В. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний 

звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 30 

серпня  2016 року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення 

чотирьох місяців стажування. 

         Зменшити суму внеску Демчишину М.В. на забезпечення заходів з проходження стажування 

на суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в 

розмірі 6786 грн. .  /повний текст рішення додається/   

 

5. Розгляд заяв адвокатів про заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

5.1. Розгляд заяви адвоката Юкальчук (Ядухи) Зінаїди Василівни 

5.1.Вирішили:  

      Заяву адвоката Юкальчук (Ядухи) Зінаїди Василівни   про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю задовольнити.  

      Замінити адвокату Юкальчук (Ядуха) Зінаїді Василівні Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 115, видане КДКА Хмельницької області  19.10.2002 року на підставі 

рішення Хмельницької кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 1 від 16.11.1993 року 

на свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю  серія ХМ № 000040 (нового зразка) та 

видати його 13 липня 2016 року. /повний текст рішення додається/   

 

5.2. Розгляд заяви адвоката Гавриленка Романа Валентиновича 

5.2.Вирішили:  

        Заяву адвоката Гавриленка Романа Валентиновича   про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю задовольнити.  

         Замінити адвокату Гавриленко Роману Валентиновичу Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 260, видане КДКА Хмельницької області  19.10.2002 року на підставі 

рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 20 від 

30.07.2001 року на Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ХМ № 260  

(нового зразка) та видати його 13 липня 2016 року/повний текст рішення додається/   

 

5.3. Розгляд заяви адвоката Касянюк Аліни Миколаївни 

5.3.Вирішили:  

      Заяву адвоката Касянюк Аліни Миколаївни   про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю задовольнити.  

       Замінити адвокату Касянюк Аліні Миколаївні Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 479, видане КДКА Хмельницької області  30.06.2010 року на підставі рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області№ 98 від 18.06.2010 року    

на нового зразка Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ХМ № 479 та 

видати його 13 липня 2016 року.   /повний текст рішення додається/      

 



 

6. Розгляд  заяви адвоката Дем’янова Юрія Миколайовича про включення до реєстру 

керівників стажування 

6. Вирішили: 

        Заяву   Дем`янова Юрія Миколайовича  про керівництво стажуванням задовольнити.           

        Включити адвоката  Дем`янова Юрія Миколайовича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 504, видане КДКА Хмельницької 05.05.2011 року, робоча адреса: 

29000, м. Хмельницький, вул.. Гагаріна, буд.5, офіс 213 до Реєстру керівників стажування Ради 

адвокатів Хмельницької області та укласти з ним Договір на керівництво стажуванням. /повний 

текст рішення надається/ 

 

 

7. Розгляд заяви адвоката Шпака Артема Павловича про внесення відомостей про 

помічника адвоката до ЄРАУ 

7.Вирішили: 

         Заяву адвоката  Шпака Артема Павловича  про  внесення до ЄРАУ даних про його помічника  

Матущак Маїну Дмитрівну та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

         Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Матущак 

Маїну Дмитрівну, яка закріплена за адвокатом Шпаком Артемом Павловичем, свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю № 803, видане 22.08.2012 року КДКА Хмельницької області 

робоча адреса: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25, оф. 

304. 

         Видати Матущак Маїні Дмитрівні посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік.   /повний текст рішення додається/ 

 

8. Розгляд питання про видачу Свідоцтв про підвищення кваліфікації адвокатами 

Хмельницької області за період оцінювання 2013-2015р. 

8. Вирішили: 

Видати Свідоцтво про підвищення кваліфікації  за період оцінювання 2013 –2015 роки наступним 

адвокатам: 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові адвоката Кількість балів перенесених 

до наступного періоду 

оцінювання 

1 Банашко Ірина Юріївна 2,5 (в т.ч. 1 бал – ПАЕ) 

2 Гула Юрій Миколайович 1 

3 Залуцький Віктор Нарцизович 4 (в т.ч. 1 бал – ПАЕ) 

4 Коваль Євген Оксентійович  

5 Копанчук Володимир Олександрович  

6 Копанчук Олена Євгенівна  

7 Костюк Володимир Володимирович 9 (в т.ч.- 1 ПАЕ) 

8 Куцоконь Віктор Васильович 10 

9 Львовська Еліна Миколаївна 4 

10 Михайлов Ігор Сергійович 7 /в т.ч. 1 бал – ПАЕ) 

11 Рохов Олег Володимирович 1 

12 Сас Марія Іванівна  

13 Свіжий Олександр Володимирович 10 

14 Семенов  Сергій Володимирович  

15 Сташук Марина Олександрівна 4 

16 Столяр Микола Васильович  

17 Трасковський Сергій Леонідович  

18 Шамрай Василь Вікторович  

19 Шевчишин Максим Євгенович 2 

20 Шкуратов Павло Сергійович 4 (в т.ч. 1 бал – ПАЕ) 

   /Повний текст рішення додається/ 

 

9. Розгляд питання про скликання конференції адвокатів Хмельницької області. 

9.Вирішили:   

Для вирішення питань віднесених законом до повноважень конференції адвокатів регіону - 

скликати Конференцію адвокатів Хмельницької області. 



Звернутися до Ради адвокатів України  з клопотанням про  затвердження квоти представництва, 

порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Хмельницької області. 

 

10. Розгляд та обговорення спільного звернення Ради адвокатів Хмельницької області та 

Хмельницького обласного відділення Спілки адвокатів України щодо роботи над 

проектом змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

10. Вирішили: 

Доручити Рохову О.В. та Терличу В.Г., не пізніше 9 червня 2016 року, опрацювати спільне 

звернення Ради адвокатів Хмельницької області  та Хмельницького обласного відділення САУ 

щодо  проекту змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розробленого 

Робочою групою Ради з питань судової реформи при Президентові України та направити його на 

адреси: заступника  Глави Адміністрації Президента, координатора Ради з питань судової реформи 

п.Філатова О.,  голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя 

п. Князевича Р. та  голови НААУ, РАУ, САУ п. Ізовітової Л.  

 

Головуюча повідомила, що порядок денний вичерпано та оголосила засідання закритим. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                   /підпис/                                        Вагіна Н.А. 

 

Секретар засідання Ради адвокатів Хмельницької області               /підпис/                  Кручініна Н.С. 


