
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  №15 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                   08 листопада 2017 року  

 

Початок: 14:00год.,  закінчено:18:00год. 

 

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

Кручініна Н.С.(секретар Ради), Терлич В.Г.,              

Клюка В.Ф. (до розгляду питання 3.4. порядку денного), 

Кулабіна М.Ю., Пілінський С.І., Чулкова Н.К. 

 

За участі: Самбір О.Є., Савінський О.П., Барилюк О.А. 

 

 

 

Вирішили: затвердити наступний 

Порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю: 

 

1.1.  Добжанським Володимиром Володимировичем. 

1.2.  Горщаром Богданом Анатолійовичем. 

1.3.  Пилипенком Андрієм Олександровичем. 

1.4.  Савіцькою Мариною Борисівною. 

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Левківського Богдана Казимировича 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

2.2 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Наталюка Назара Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Банашко Ірина Юріївна). 

2.3 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича 

(керівник стажування адвокат Прядун Володимир Борисович). 

2.4 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Корнієнка Сергія Володимировича 

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

2.5 Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Корчагіна Максима Павловича  

(керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

2.6.  Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Драчука Сергія Леонідовича  

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

2.7.  Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Канюки Тетяни Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

2.8. Розгляд звіту стажиста  Крука Андрія Степановича (керівник стажування адвокат Барилюк 

Оксана Антонівна). 

3. Розгляд поточних звітів стажистів: 

3.1 Повторний розгляд 1-го поточного звіту стажиста Польового Віктора Анатолійовича 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

3.2 Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Думітращук Вікторії Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Бейлик Михайло Беніаминович). 

3.3      Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Масловського Ігоря Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Мазур Андрій Петрович). 

3.4.  Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Бачинського Миколи Валерійовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3.5.  Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Мініх Ірини Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.6.     Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Бегеби Наталії Миколаївни (керівник стажування 

адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

3.7.    Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Самань Валентини Григорівни (керівник 

стажування адвокат Бейлик Михайло Беніаминович). 

4. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

4.1 Розгляд поточного звіту стажиста Бойка Валерія Валерійовича (керівник стажування 

адвокат Косюк Роман Миколайович). 

5. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 



5.1 Розгляд заяви Кичі Дмитра Олександровича про направлення на стажування до адвоката 

Оксанюка Анатолія Петровича. 

5.2 Розгляд заяви Березюка Олексія Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузівни. 

5.3.  Розгляд заяви Костриби Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича. 

6.        Розгляд заяви Козака Івана Олександровича про заміну Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

7.   Розгляд питання щодо доповнення змісту книги «Історія адвокатури Хмельниччини». 

8. Розгляд питання щодо організації святкування Дня адвокатури у 2017 р., нагородження 

адвоката Стасишина А.Л. з нагоди ювілею. 

9.    Заслуховування інформації голови комісії оцінки якості, повноти та своєчасності надання 

безоплатної правової допомоги Самбір О.Є. щодо участі у засіданні робочої групи з 

напрацювання стандартів надання БПД.  

 

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, посвідчення адвоката Добжанському Володимиру 

Володимировичу 

 

1.2. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Горщару Богдану Анатолійовичу 

 

1.3. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Пилипенку Андрію 

Олександровичу  

 

1.4. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Савіцькій Марині Борисівні  

 

 

2. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

 

2.1. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Левківського Богдана Казимировича(керівник стажування адвокат Ватрас 

Володимир Антонович) 

2.1.Вирішили:       
Звіт Левківського Богдана Казимировича про проходження стажування  затвердити. 

Видати Левківському Богдану Казимировичу, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Левківським Богданом Казимировичем Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 грудня 2017 року. 

/повний текст рішення додається/ 

 

2.2. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Наталюка Назара Миколайовича (керівник стажування Банашко Ірина Юріївна) 

2.2.Вирішили:      

Звіт Наталюка Назара Миколайовича  про проходження стажування  затвердити. 

Видати Наталюку Назару Миколайовичу, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Наталюком Назаром  Миколайовичем  Присяги адвоката України  перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 грудня   2017 року. 

/повний текст рішення додається/ 
 

2.3. Розгляд остаточного звіту про результати проходження стажування стажиста 

Ільчишена Андрія Валерійовича (керівник стажування адвокат Прядун 

Володимир Борисович) 

2.3.Вирішили:       



Відкласти розгляд звіту стажиста Ільчишена Андрія Валерійовича про результати стажування на 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 13 год. 00 хв. 5 грудня 2017 року. 

 

2.4. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Корнієнка Сергія Володимировича (керівник стажування адвокат Савінський 

Олег Петрович) 

 

2.4.Вирішили:       

Затвердити Звіт про проходження стажування Корнієнко Сергія Володимировича. 

Видати Корнієнко Сергію Володимировичу Свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю в день складання ним Присяги адвоката України. 

Складання Корнієнко Сергієм Володимировичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 грудня  2017 року/повний текст рішення 

додається/. 
 

2.5. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Корчагіна Максима 

Павловича (керівник стажування адвокат Савінський Олег Петрович) 

2.5.Вирішили:       

Звіт Корчагіна Максима Павловича  про проходження стажування  затвердити. 

Видати Корчагіну Максиму Павловичу, в день складання ним Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання  Корчагіним Максимом Павловичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 13 год. 00 хв. 05 грудня 2017 року./повний текст рішення 

додається/. 
 

2.6. Розгляд звіту про проходження стажування стажиста Драчука Сергія Леонідовича 

(керівник стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович) 

 

2.6.Вирішили:       

Затвердити звіт Драчука Сергія Леонідовича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Драчуку Сергію Леонідовичу в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Драчуком Сергієм Леонідовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 13 год. 00  хв. 5 грудня 2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.7. Розгляд звіту про проходження стажування Канюки Тетяни Володимирівни 

(керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

2.7.Вирішили:       

Затвердити звіт Канюки Тетяни Володимирівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Видати Канюці Тетяні Володимирівні, в день складання нею Присяги адвоката України, Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Присяги адвоката України перед Радою адвокатів Хмельницької області  призначити о 

13 год. 00 хв. 05 грудня 2017 року. /повний текст рішення додається/. 

 

2.8. Розгляд звіту про проходження стажування Крука Андрія Степановича (керівник 

стажування адвокат Барилюк Оксана Антонівна) 

2.8.Вирішили:       

Затвердити звіт Крук Андрія Степановича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Видати Крук Андрію Степановичу, в день складання ним Присяги адвоката України, Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Крук Андрієм Степановичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити о 13 год. 00 хв. 05 грудня 2017 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

3. Розгляд поточних звітів про проходження стажування. 

 

3.1. Повторний розгляд 1-го поточного звіту стажиста Польового Віктора 

Анатолійовича (керівник стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 



3.1.Вирішили:      

Повторно встановити стажисту Польовому Віктору Анатолійовичу строк для усунення недоліків 

стажування  відображених в цьому рішенні  - до 20 листопада 2017 року.  

Перший поточний звіт Польового Віктора Анатолійовича про проходження стажування за період з 

02.08.2017р. по 29.09.2017р. заслухати повторно на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 

05 грудня  2017 року.  

Рекомендувати стажисту Польовому Віктору Анатолійовичу при подальшому проходженні 

стажування врахувати та виправити недоліки  зазначені в мотивувальній частині цього рішення. 

Рекомендувати керівнику стажування посилити контроль проходження стажування Польовим 

Віктором Анатолійовичем належним чином виконуючи свої обов’язки керівника стажування. 

Зобов’язати керівника стажування Косюка Романа Миколайовича та стажиста Польового Віктора 

Анатолійовича бути присутніми під час повторного заслуховування звіту. 

/повний текст рішення додається/ 
 

3.2. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Думітращук Вікорії Анатоліївни (керівник 

стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

3.2.Вирішили:      

Затвердити 2-й поточний звіт Думітращук Вікторії Анатоліївни про проходження 

стажування в період з 01.09.2017 р. по 31.10.2017 р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Масловського Ігоря Миколайовича 

(керівник стажування адвокат Мазур Андрій Петрович) 

3.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Масловського Ігоря Миколайовича про проходження стажування за 

період з 06.07.2017 р. по 06.09.2017 р. 

Рекомендувати Масловському І.М. при подальшому проходженні стажування врахувати 

зауваження, викладені у мотивувальній частині цього рішення та виправити допущені недоліки, 

бути уважнішим при складанні процесуальних документів.  

/повний текст рішення додається/. 
Засідання залишає Клюка В.Ф. через необхідність участі у судовому засіданні.  

 

3.4. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Бачинського Миколи Валерійовича 

(керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

3.4.Вирішили: 

Затвердити 2-й  поточний звіт Бачинського Миколи Валерійовича про проходження стажування за 

період з 16.08.2017 р. по 15.10.2017 р./повний текст рішення додається/. 

 

3.5. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Мініх Ірини Миколаївни (керівник 

стажування Оксанюк Анатолій Петрович) 

3.5.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Мініх Ірини Миколаївни за період стажування з 23.08.2017р. по 

20.10.2017р./повний текст рішення додається/ 

 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Бегеби Наталії Миколаївни (керівник 

стажування адвокат Оксанюк Анатолій Петрович) 

 

3.6.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Бегеби Наталії Миколаївни за період стажування з 23.08.2017р. по 

20.10.2017р./повний текст рішення додається/ 

 

3.7. Розгляд поточного звіту стажиста Самань Валентини Григорівни (керівник 

стажування адвокат Бейлик Михайло Беніамінович) 

3.7.Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Самань Валентини Григорівни за період стажування з 01.09.2017р. по 

31.10.2017р./повний текст рішення додається/ 

 

4. Розгляд 1-х поточних  звітів  стажистів. 

 

4.1. Розгляд поточного звіту стажиста Бойка Валерія Валерійовича (керівник 

стажування Косюк Роман Миколайович) 

Заслухали:   



4.1.Вирішили: 

Встановити стажисту Бойко Валерію Валерійовичу строк на усунення недоліків стажування 

відображених в цьому рішення – до 20.11.2017 року. 

Перший поточний звіт Бойко Валерія Валерійовича про проходження стажування заслухати 

повторно на засіданні Ради адвокатів Хмельницької області 05.12.2017 року 

Рекомендувати стажисту Бойко Валерію Валерійовичу при подальшому проходженні стажування, 

врахувати та виправити недоліки зазначені в мотивувальній частині цього рішення. 

Зобов’язати керівника стажування Косюка Романа Миколайовича та стажиста Бойко Валерія 

Валерійовича бути присутніми під час повторного заслуховування звіту /повний текст рішення 

додається/. 

 

4.2.Вирішили: 

Включити до порядку денного засідання Ради адвокатів Хмельницької області, яке відбудеться о 13 

год. 00 хв. 5 грудня 2017 року, питання щодо відсторонення адвоката Косюка Романа Миколайовича 

від керівництва стажуванням стажистів, про що письмово повідомити Косюка Романа 

Миколайовича. 

 

5.Розгляд заяв про направлення на стажування 

 

5.1 Розгляд заяви Кичі Дмитра Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Оксанюка Анатолія Петровича. 

5.1.Вирішили:  

Направити Кича Дмитра Олександровича   для проходження стажування.            

Керівником стажування Кичі Д.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Оксанюка 

Анатолія Петровича   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 284, видане 

26.11.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 12/1).         

Затвердити індивідуальний план стажування Кича Д.О. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Оксанюку А.П. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Кичі Д.О.: надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Кичею Д.О.  Раді адвокатів Хмельницької області 

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

до затвердженого індивідуального плану та передбачені Програмою 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. 

Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Рішення РАУ 

№ 6 від 03.02.2017 року «Про забезпечення організаційних заходів проходження стажування»,  

частина  внеску Кичі Д.О. на проходження стажування в розмірі  960 грн. (10% від трьох 

мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування)  

підлягає  сплаті  на рахунок на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 

38488439, рахунок № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), частина внеску в 

розмірі 1920 грн. (20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви 

про призначення стажування) підлягає сплаті на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код 

ЄДРПОУ 39029210, рахунок № 2600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365),   не пізніше дати 

початку стажування Кичі Д.О./повний текст рішення додається/. 

 

5.2.  Розгляд заяви Березюка Олексія Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузовни.  

5.2.Вирішили:  

Направити Березюка Олексія Миколайовича   для проходження стажування.            

Керівником стажування Березюка О.М. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Возняк 

Алю Гюндузовну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ХМ 000010, видане 

11.03.2015 року Радою адвокатів Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54/1, офіс 

4)  

Затвердити індивідуальний план стажування Березюка О.М. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 



Адвокату Возняк А.Г. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Березюка О.М.: 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. 

Встановити наступні строки подання стажистом Березюком О.М. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачені Програмою 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. 

Стажисту Березюку О.М. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в 

розмірі 960 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 № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), та  в розмірі 1920 

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 № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку 

стажування./повний текст рішення додається/. 

 

5.3.  Розгляд заяви Костриби Тетяни Володимирівни про направлення на стажування до 

адвоката Терлича Валерія Габоровича. 

5.3.Вирішили:  

Направити Кострибу Тетяну Володимирівну для проходження стажування.            

Керівником стажування Костриби Т.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Терлича 

Валерія Габоровича    (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 98, видане 

05.11.2002 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівські підпілля,  71/1, 

офіс.11) 

Затвердити індивідуальний план стажування Костриби Т.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Терличу В.Г. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Костриби Т.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування, укласти зі стажистом договір на керівництво та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Кострибою Т.В. Раді адвокатів Хмельницької 

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

відповідно до затвердженого індивідуального плану та передбачених Програмою 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. 

Стажисту Кострибі Т.В. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в 

розмірі 960 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 № 26009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984), та  в розмірі 1920 

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 № 2600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365)  не пізніше дати початку 

стажування./повний текст рішення додається/. 

 

6. Розгляд заяви Козака Івана Олександровича про заміну Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю.  

6. Вирішили:  

Видати адвокату Козаку Івану Олександровичу дублікат Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  /повний текст рішення додається/. 

   
7. Розгляд питання щодо доповнення змісту книги «Історія адвокатури 

Хмельниччини»  

7. Вирішили:  

Доручити Возняк А.Г. координацію та організацію робіт по збору матеріалу про адвокатів, які у 20-

му сторіччі внесли суттєвий вклад в розвиток адвокатури краю.  

 



 

8. Розгляд питання щодо організації святкування Дня адвокатури у 2017 році, 

нагородження адвоката Стасишина А.Л. з нагоди ювілею.  

8. 1.Вирішили:  

Затвердити бюджет проведення урочистостей з нагоди Дня адвокатури, які відбудуться 19.12.2017р. 

о 14:00год. в Хмельницької обласної філармонії в сумі 14000грн. 
 

8. 2.Вирішили:  

Нагородити адвоката Стасишина Анатолія Леонтійовича з нагоди 60-річчя з активну багаторічну 

працю у сфері адвокатури.  

 

9. Заслуховування інформації Самбір О.Є. щодо участі у засіданні робочої групи з 

питань напрацювання стандартів якості надання безоплатної правової допомоги. 

Заслухали: 

Самбір О.Є. – доповіла  інформацію про роботу робочої групи. 

  

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                                                                      Вагіна Н.А.  

 

Секретар засідання   Ради адвокатів Хмельницької області                                           Кручініна Н.С.  


