
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 17 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                        13 грудня 2017 року  

 

                                                       Початок: 14:00 год.,  закінчено:  17:30 год. 

 

                                                        Присутні:   Вагіна Н.А. (голова Ради), Кручініна Н.С. (секретар) 

                                                                             Терлич В.Г.,  Чулкова Н.К., Возняк А.Г, Клюка В.Ф.,  

                                                                             Сітніков А.В., Пілінський С.І., Кулабіна М.Ю.  

                                                                                                                                                                                                   

                                                        За участі:   Самбір О.Є., Савінського О.П., Басістої Н.Ю.       

 

                                                                         

Вирішили: затвердити наступний                                                                                                

Порядок денний: 

1. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

1.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Попель Ольги Миколаївни 

(керівник стажування адвокат Костур Сергій Вікторович). 

1.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Ільчишеної Вікторії Ігорівни 

(керівник стажування адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

1.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Бачинського Миколи 

Валерійовича( керівник стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

1.4. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Масловського Ігоря 

Миколайовича (керівник стажування адвокат Мазур Андрій Петрович). 

2. Розгляд 1-х поточних звітів стажистів: 

2.1. Розгляд поточного звіту стажиста Олійника Юрія Петровича(керівник стажування 

адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

2.2. Розгляд поточного звіту стажиста Скопича Юрія Володимировича ( керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович). 

2.3. Розгляд поточного звіту стажиста Пилипчук Юлії Василівни (керівник стажування 

Дем’янов Сергій Миколайович). 

2.4. Розгляд поточного звіту стажиста Романенко Ольги Славични (керівник 

стажування адвокат Мельник Андрій Іванович). 

3. Розгляд 2-х поточних звітів стажистів: 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Щербатюка Олега Дмитровича (керівник 

стажування адвокат Ватрас Володимир Антонович). 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Туровця Юрія Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович). 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Польового Віктора Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович). 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Зіньковської Наталії Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Янчука Сергія Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Думи Олега Васильовича (керівник стажування 

адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

3.7. Розгляд поточного звіту стажиста Якимчук Ольги Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

3.8. Розгляд поточного звіту стажиста Янкевич Людмили Дмитрівни (керівник 

стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

4. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

4.1. Розгляд заяви Огородніка Віталія Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни. 

4.2. Розгляд заяви Янчука Віталія Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 

4.3. Розгляд заяви Рощука Андрія Олеговича про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни. 

5. Розгляд заяви адвоката Лучковського Валентина Вікторовича про збільшення 

вакантних місць стажистів. 



6. Розгляд питання про виконання Постанови Львівського апеляційного 

адміністративного суду від 28.11.2017 року щодо зобов’язання прийняття Присяги 

адвоката України та видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю Козачок І.С. 

7. Розгляд документів помічників адвокатів: 

7.1. Розгляд заяви адвоката Лучковського Валентина Вікторовича про внесення в 

ЄРАУ відомостей про помічника адвоката Герасимчук Світлану Сергіївну та  

видачу посвідчення помічника адвоката. 

7.2. Розгляд заяви адвоката Заблоцького Олександра Володимировича про внесення в 

ЄРАУ відомостей про помічника адвоката Махрайчук Альону Миколаївну та  

видачу посвідчення помічника адвоката. 

 

1. Розгляд остаточних звітів про результати проходження стажування 

 

1.1. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Попель Ольги Миколаївни (керівник стажування адвокат Костур Сергій 

Вікторович 

1.1.Вирішили:       
Затвердити звіт Попель Ольги Миколаївни про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Попель Ользі Миколаївні в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво про право 

на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Попель Ольгою Миколаївною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 год. 00  хв. 10 січня 2018 року. /повний текст рішення 

додається/. 

 

1.2. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Ільчишеної Вікторії Ігорівни ( керівник стажування адвокат Пілінський 

Сергій Ігорович) 

1.2.Вирішили:      

Розгляд остаточного звіту стажиста Ільчишеної Вікторії Ігорівни про результати проходження 

стажування відкласти на засідання Ради адвокатів Хмельницької області, яке відбудеться о 14 год. 

00 хв. 10.01.2018 р.  

 

1.3. Розгляд остаточного звіту про результати проходження стажування стажиста 

Бачинського Миколи Валерійовича ( керівник стажування адвокат Самбір 

Ольга Євгенівна) 

1.3.Вирішили:       

Звіт Бачинського Миколи Валерійовича про проходження стажування  затвердити. 

Видати Бачинському Миколі Валерійовичу, в день складання ним Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Бачинським Миколою Валерійовичем Присяги адвоката України  перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області призначити на 14 год. 00 хв. 10 січня 2018 року. 

/повний текст рішення додається/. 

 

1.4. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Масловського Ігоря Миколайовича (керівник стажування адвокат Мазур 

Андрій Петрович). 

1.4.Вирішили:       

Затвердити звіт Масловського Ігоря Миколайовича про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Масловському Ігорю Миколайовичу в день складання  Присяги адвоката України Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Масловським Ігорем Миколайовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 год. 00  хв. 10 січня 2018 року. 

/повний текст рішення додається/ 

 

2. Розгляд 1-х поточних звітів про проходження стажування: 

2.1. Розгляд  звіту про результати стажування Олійника Юрія Петровича(керівник 

стажування адвокат Лучковський Валентин Вікторович). 

2.1.Вирішили:       



Затвердити поточний звіт Олійника Юрія Петровича за період стажування з 12.10.2017 р. 

по 11.12.2017 р./повний текст рішення додається/. 
 

2.2. Розгляд поточного звіту стажиста Скопича Юрія Володимировича ( керівник 

стажування адвокат Бляхарський Ярослав Станіславович) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Скопича Юрія Володимировича про проходження стажування за 

період з 24.09.2017 р. по 24.11.2017 р./повний текст рішення додається/. 

 

2.3. Розгляд поточного звіту стажиста Пилипчук Юлії Василівни (керівник 

стажування Дем’янов Сергій Миколайович) 

2.3.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Пилипчук Юлії Василівни про проходження стажування за період з 

15.09.2017 р. по 15.11.2017 р.   

Керівнику стажування адвокату Дем’янову С.М. та стажисту Пилипчук Ю.В. врахувати при 

подальшому проходженні стажування рекомендації та зауваження викладені в мотивувальній 

частині цього рішення./повний текст рішення додається/ 
 

2.4. Розгляд поточного звіту стажиста Романенко Ольги Славични ( керівник 

стажування адвокат Мельник Андрій Іванович) 

2.4.Вирішили:       

Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Романенко Ольги Славични про проходження стажування 

відкласти на засідання Ради адвокатів Хмельницької області, яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 

10.01.2018 р.  

 

3. Розгляд 2-х поточних  звітів  стажистів. 

 

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Щербатюка Олега Вікторовича (керівник 

стажування Ватрас Володимир Антонович) 

3.1.Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Щербатюка Олега Дмитровича  за період стажування з 22.09.2017р. по 

21.11.2017р. 

Рекомендувати стажисту Щербатюку Олегу Дмитровичу  врахувати поради, зазначені в 

мотивувальній частині цього рішення. /повний текст рішення додається/ 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Туровця Юрія Миколайовича (керівник 

стажування адвокат Савінський Олег Петрович)  

3.2.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Туровця Юрія Миколайовича про проходження стажування за період 

з 18.09.2017 р. по 17.11.2017 р. 

Рекомендувати Туровцю Ю.М. при подальшому проходженні стажування врахувати зауваження, 

викладені у мотивувальній частині цього рішення та виправити допущені недоліки. /повний текст 

рішення додається/ 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Польового Віктора Анатолійовича (керівник 

стажування адвокат Косюк Роман Миколайович) 

3.3.Вирішили:     

Затвердити другий  поточний звіт про проходження 3 та 4 місяців стажування стажиста Польового 

Віктора Анатолійовича. 

Рекомендувати стажисту Польовому Віктору Анатолійовичу при подальшому проходженні 

стажування, враховувати рекомендації  зазначені в попередніх рішеннях Ради.  

Рекомендувати керівнику стажування Косюку Роману Миколайовичу здійснювати контроль 

проходження стажування Польовим Віктором Анатолійовичем. /повний текст рішення додається/. 

 

3.4. Розгляд поточного звіту стажиста Зіньковської Наталії Вікторівни (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

3.4.Вирішили: 

Затвердити 1-й поточний звіт Зіньковської Наталії Вікторівни про проходження стажування за 

період з 14.07.2017 р. по 14.09.2017 р. /повний текст рішення додається/ 

 



3.5. Розгляд поточного звіту стажиста Янчука Сергія Вікторовича (керівник 

стажування адвокат Самбір Ольга Євгенівна) 

3.5.Вирішили: 

Затвердити поточний звіт Янчука Сергія Вікторовича за період з 15.09.2017 р. по 14.11.2017 

р. /повний текст рішення додається/. 

 

3.6. Розгляд поточного звіту стажиста Думи Олега Васильовича (керівник 

стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович) 

3.6.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Думи Олега Васильовича про проходження стажування за період з 

15.09.2017р. по 14.11.2017р./повний текст рішення додається/ 
 

3.7.Розгляд поточного звіту стажиста Якимчук Ольга Михайлівна (керівник 

стажування Вагін Дмитро Сергійович) 

3.7.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Якимчук Ольги Михайлівни про проходження стажування за період з 

15.09.2017 р. по 14.11.2017 р. /повний текст рішення додається/ 

 

3.8. Розгляд поточного звіту стажиста Янкевич Людмили Дмитрівни (керівник 

стажування Вагін Дмитро Сергійович) 

3.8.Вирішили:       

Затвердити 1-й поточний звіт Янкевич Людмили Дмитрівни про проходження стажування за період 

з 15.09.2017 р. по 14.11.2017 р. /повний текст рішення додається/ 

 

4. Розгляд заяв  про направлення на стажування. 

4.1. Розгляд заяви Огородніка Віталія Васильовича про направлення на стажування до 

адвоката Банашко Ірини Юріївни. 

4.1. Вирішили: 

Направити Огородніка Віталія Васильовича для проходження стажування.            

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

Ірини Юріївни  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 448 видане 18.12.2009 

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

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Проскурівська 21/31, 4). 

Затвердити індивідуальний план стажування Огородніка В.В.. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Банашко І.Ю. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Огородніка В.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування,  та укладений з Огородніком В.В.  договір на керівництво стажуванням для 

реєстрації. 

Встановити наступні строки подання стажистом Огородніком 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; 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»,  частина  внеску 

Огородніка В.В. 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./повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд заяви Янчука Віталія Вікторовича про направлення на стажування до 

адвоката Самбір Ольги Євгенівни. 

4.2.Вирішили:          
Направити Янчука Віталія Вікторовича  для проходження стажування.            



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

Ольгу Євгенівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 272 видане 19.10.2002 

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

адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький,  вул. Гєрцена, 6,оф.1) 

Затвердити індивідуальний план стажування Янчука В.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Самбір О.Є.. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Янчука В.В. надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку 

стажування, укласти з Янчуком В.В. договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  

адвокатів Хмельницької області для реєстрації . 

Встановити наступні строки подання стажистом Янчуком В.В. Раді адвокатів Хмельницької області 

поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів та інших матеріалів, 

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. 

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»,  частина  внеску 

Янчука В.В. 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./повний текст рішення додається/. 

 

   4.3.  Розгляд заяви Рощука Андрія Олеговича про направлення на стажування до 

адвоката Барилюк Оксани Антонівни. 

4.3.Вирішили:  

Направити Рощук Андрія Олеговича для проходження стажування.            

Керівником стажування Рощук А.О. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Барилюк 

Оксану Антонівну  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 403, видане 

19.12.2007 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче 

місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 81).         

Затвердити індивідуальний план стажування Рощука А.О. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Барилюк О.А. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Рощука А.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 Рощуком А.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 на проходження стажування в розмірі  960 грн. (10% від трьох мінімальних 

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

сплаті  Рощуком А.О. 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./повний текст рішення додається/. 

 

5. Розгляд заяви адвоката Лучковського Валентина Вікторовича про збільшення 

вакантних місць стажування. 



5.Вирішили:  

Збільшити адвокату Лучковському Валентину Вікторовичу кількість вакантних місць для 

стажування  до трьох.            

 

6.Розгляд питання про виконання Постанови Львівського апеляційного адміністративного 

суду від 28.11.2017 року щодо зобов’язання прийняття Присяги адвоката України та видачі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Козачок І.С. 

Заслухали: 

6.Вирішили:  

1.Виконати постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 28 листопада 2017 року 

у справі № 822/1309/17 добровільно. 

2.Прийняти присягу адвоката України у Козачок Ірини Сергіївни. 

3.Видати Козачок Ірині Сергіївни у день складання нею присяги адвоката України свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

4.Надіслати замовлення на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

на ім’я Козачок Ірини Сергіївни ДП «Поліграфічний комбінат ЗОРЯ» та замовлення на 

виготовлення посвідчення адвоката України до ТОВ «ЕМ ДЖИ ПРИНТ». 

5.Дату складання присяги адвоката України призначити на  «21» грудня 2017р. о 13.00 год. 

6.Перерахувати на користь Козачок Ірини Сергіївни 1344 (одну тисячу триста сорок чотири) гривні 

судового збору. ./повний текст рішення додається/. 

Головуюча винесла на голосування пропозицію В.Терлича про оскарження  постанови Львівського 

апеляційного адміністративного суду від 28.11.2017р.  

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

6.1.Вирішили:  
Доручити Терличу В.Г. підготувати проект касаційної скарги на постанову Львівського 

апеляційного адміністративного суду від 28.11.2017р.  

 

 7. Розгляд документів помічників адвокатів 

 

  7.1.Розгляд заяви адвоката Лучковського Валентина Вікторовича про внесення в 

ЄРАУ відомостей про помічника адвоката Герасимчук Світлану Сергіївну та про 

видачу посвідчення помічника адвоката. 

7.1.Вирішили:  

Заяву адвоката  Лучковського Валентина Вікторовича  про  внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника  Герасимчук Світлану Сергіївну та про видачу посвідчення помічника адвоката, 

задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Герасимчук 

Світлану Сергіївну, яка закріплена за адвокатом Лучковським Валентином Вікторовичем,  свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю №214, видане 19.10.2002 КДКА Хмельницької 

області, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,52, оф. 7. 

Видати Герасимчук Світлані Сергіївні  посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік./повний текст рішення додається/. 

 

7.2    

 

Розгляд заяви адвоката Заблоцького Олександра Володимировича про внесення в 

ЄРАУ відомостей про помічника адвоката Махрайчук Альону Миколаївну та про 

видачу посвідчення помічника адвоката. 

7.2.Вирішили:  

Заяву адвоката  Заблоцького Олександра Володимировича  про  внесення до ЄРАУ даних про його 

помічника  Махрайчук А.М. та про видачу посвідчення помічника адвоката, задовольнити.                   

Внести  до Єдиного реєстру адвокатів України відомості щодо помічника  адвоката  Махрайчук 

Альону Миколаївну, яка закріплена за адвокатом Заблоцьким Олександром Володимировичем,  

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000682, видане 09.09.2015 Радою 

адвокатів Хмельницької області, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,52, оф. 

7. 

Видати Махрайчук Альоні Миколаївні  посвідчення помічника адвоката встановленого зразка, 

строком на 1 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

 

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

 

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



  

 

 


