
 
П Л А Н   З А Х О Д І В 

РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
НА 2017 РІК 

 

Період /дата/, 
проведення 

заходу 

Тема заходу Вид, місце  
проведення 

заходу 

Організатор 
заходу 

 
18 лютого     

     2017р. 

 
Застосування норм спадкового права у судовій 
практиці. 
Судова практика з розгляду спорів про визнання 
договорів недійсними. 

 
Семінар  
м. Хмельницький 

 
Рада адвокатів 
регіону 

31 березня  
2017р. 

Особливості розгляду спорів з участю іноземних осіб. Семінар 
м.Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону 

ІІ-ІІІ квартали 
2017р. 

 

Окремі питання адвокатської етики та стандартів 
професійної діяльності. Практика застосування ПАЕ 
при розгляді дисциплінарних справ ВКДКА. 

Тренінги  
Хмельницький, 
Славута,  
Кам.-Подільський, 
Старокостянтинів 

Рада адвокатів 
регіону, КДКА, 
представник  
регіону в ВКДКА 

12 травня 
2017р.  

Змагальність в кримінальному процесі. Науково-
практична 
конференція  
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону, ХУУП  

Травень 
2017р.  

Щорічний турнір з міні-футболу серед юристів 
Хмельницької області «Юристи за мир». 

Спортивний 
захід 
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону 

ІІ-ІІІ квартали  
2017р 

Право на справедливий судовий розгляд в 
кримінальному провадженні та в інших видах 
проваджень  в контексті практики  ЄСПЛ, ВСУ та 
ВССУ). Європейська Конвенція з прав людини та 
індивідуальні заяви 

Цикл семінарів 
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону, КДКА, 
Вища школа 
адвокатури 

 
2017р. 

Презентація книги з історії адвокатури Хмельниччини. 
Проведення заходів з увіковічення пам’яті провідних 
адвокатів - громадсько-політичних діячів 
Хмельниччини. 

Презентація 
м. Хмельницький,  
Кам.-Подільський, 
с. Жванець 

Рада адвокатів 
регіону. Центр 
дослідж. історії 
адвокатури НААУ 

ІІІ квартал 
2017р.  

Актуальні питання застосування законодавства з 
інтелектуальної власності 

Семінар 
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону 

жовтень   
2017р. 

Збори адвокатів в регіонах області, звітно-виборна  
Конференція адвокатів Хмельницької області.  

Збори, 
Конференція 

Рада адвокатів  
регіону 

ІУ квартал 
             2017р. 

Відшкодування шкоди завданої ДТП. Страхові виплати. 
Проблемні питання. 

Семінар 
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону 

грудень 
2017р. 

Новорічний ранок та вистава для дітей та онуків 
адвокатів Хмельницької області. 

Культурно-
масовий захід 

Рада адвокатів 
регіону 

грудень   
             2017р. 

Заходи з нагоди Міжнародного дня прав людини Уточнюється Рада адвокатів 
регіону 

Грудень   
             2017р. 

Урочистості з нагоди Дня адвокатури. м. Хмельницький Рада адвокатів 
регіону 

 
УВАГА!   План  заходів  та дати їх проведення є орієнтовними і можуть уточнюватися, змінюватися, тощо.         
               Слідкуйте за  інформацією про  заходи на сайті Ради адвокатів Хмельницької області                                                                                               
                                                                       www. kmrada-unba.org                  

http://www.kmrada-unba.org/

