
ВИТЯГ: 

ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                        05 лютого 2017 року  

 

                                                                                                                                   Початок:    13:00 год.  

                                                                                                                                   Закінчено:  17:30 год. 

 

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

                                                                             Возняк А.Г.,  Клюка В.Ф., Терлич В.Г., Сітніков А.В. 

 

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

                                                         

                                                          За участі:  Басіста Н.Ю., Самбір О.Є.         

                                              

                                                                        

Порядок денний: 

 

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

адвокатською діяльністю: 

1.1. Думітращук Вікторії Анатоліївні. 

1.2. Ільчишеній Вікторії Ігорівні. 

1.3. Самань Валентині Григорівні. 

1.4. Бегебі Наталії Миколаївні. 

1.5. Ільчишену Андрію Валерійовичу.  

2. Розгляд остаточних звітів стажистів: 

2.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Думи Олега Васильовича (керівник 

стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Якимчук Ольги Михайлівни (керівник 

стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

2.3. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Янкевич Людмили Дмитрівни 

(керівник стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович). 

3. Розгляд заяв  про направлення на стажування: 

3.1. Розгляд заяви Моткової Ольги Дем΄янівни про направлення на стажування до адвоката 

Оксанюка Анатолія Петровича.  

3.2. Розгляд заяви Доценко Олександри Олександрівни про направлення на стажування до 

адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича. 

3.3. Розгляд заяви Войналовича Олега Миколайовича про направлення на стажування до 

адвоката Місяця Андрія Петровича. 

3.4. Розгляд заяви Смалюка Романа Володимировича  про направлення на стажування до 

адвоката Возняк Алі Гюндузівни.  

3.5.  Розгляд заяви Прядуна Олексія Володимировича  про направлення на стажування до 

адвоката Прядуна Володимира Борисовича.  

4. Розгляд заяв про звільнення від сплати щорічного внеску, надання розстрочки: 

4.1. Розгляд заяви адвоката Калюки Миколи Олександровича. 

4.2. Розгляд заяви адвоката Копанчука Володимира Олександровича. 

4.3. Розгляд заяви адвоката Васильєвої Тетяни Василівни. 

4.4. Розгляд заяви адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича. 

4.5. Розгляд заяви адвоката Станецького Казимира Миколайовича. 

4.6. Розгляд заяви адвоката Кривинчук Олени Володимирівни. 

5. Розгляд і затвердження Звіту про діяльність Ради адвокатів Хмельницької області за 2017 

рік, звіту про виконання кошторису за 2017 рік. 

6. Розгляд питання про скликання Конференції адвокатів Хмельницької області. 

7. Обговорення  змісту проекту закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».  

 

 

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 Думітращук Вікторії 

Анатоліївні 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Ільчишеній Вікторії Ігорівні 

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Самань Валентині Григорівні  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Мініх Ірині Миколаївні  

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Бегебі Наталії Миколаївні.   

 

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

адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката Ільчишену Андрію 

Валерійовичу  

 

2. Розгляд остаточних звітів 

2.1. Розгляд звіту про результати стажування стажиста Думи Олега Васильовича (керівник 

стажування адвокат Вагін Дмитро Сергійович) 

2.1.Вирішили:       

Затвердити звіт Думи Олега Васильовича про проходження стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Думі Олегу Васильовичу в день складання ним Присяги адвоката України Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Думою Олегом Васильовичем Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 лютого 2018 року о 14 год. 00  хв. 

/повний текст рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Якимчук Ольги Михайлівни (керівник стажування Вагін Дмитро Сергійович) 

2.2.Вирішили:       

Затвердити звіт Якимчук Ольги Михайлівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Якимчук Ользі Михайлівні в день складання нею Присяги адвоката України Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Якимчук Ольгою Михайлівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 лютого 2018 року о 14 год. 00  хв. /повний текст 

рішення додається/. 

 

2.3. Розгляд остаточного звіту про результати проходження  стажування стажиста 

Янкевичк Людмили Дмитрівни (керівник стажування Вагін Дмитро Сергійович) 

5, «проти» - 0, «утримались» - 0. /Вагіна Н.А. участі у голосуванні не приймає/. 

2.3.Вирішили:       

Затвердити звіт Янкевич Людмили Дмитрівни про проходження стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Видати Янкевич Людмилі Дмитрівні в день складання нею Присяги адвоката України Свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Янкевич Людмилою Дмитрівною Присяги адвоката України перед Радою  адвокатів 

Хмельницької області  призначити на 14 лютого 2018 року о 14 год. 00  хв. /повний текст 

рішення додається/. 

 

 

3. Розгляд заяв  про направлення на стажування. 



3.1. Розгляд заяви Моткової Ольги Дем΄янівни про направлення на стажування до адвоката 

Оксанюка Анатолія Петровича 

3.1.Вирішили:  

Направити Моткову Ольгу Дем’янівну для проходження стажування.            

Керівником стажування Моткової О.Д., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

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

видане 26.11.2002 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

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

Затвердити індивідуальний план стажування Моткової О.Д. 

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 Моткової О.Д. 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 Мотковою О.Д. Раді адвокатів Хмельницької 

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

Стажисту Мотковій О.Д. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в 

розмірі 1116,90 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 2233,80 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/. 
 

3.2.  Розгляд заяви Доценко Олександри Олександрівни про направлення на стажування 

до адвоката Вагіна Дмитра Сергійовича. 

3.2.Вирішили:  

Направити Доценко Олександру Олександрівну для проходження стажування.            

Керівником стажування Моткової О.Д., строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката Вагіна 

Дмитра Сергійовича який здійснює адвокатську діяльність у складі адвокатського об’єднання 

«Юрколегія» (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 237, видане 23.11.2003 

року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката 

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

Затвердити індивідуальний план стажування Доценко О.О. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Вагіну Д.С. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Доценко О.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 Доценко О.О.  Раді адвокатів Хмельницької 

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

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

розмірі 1116,90 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 2233,80 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/. 



 

3.3.  Розгляд заяви Войналовича Олега Миколайовича про направлення на стажування 

до адвоката Місяця Андрія Петровича. 

3.3.Вирішили:  

Направити Войналовича Олега Миколайовича для проходження стажування.            

Керівником стажування Войналовича О.М. строком на 6 (шість) місяців, призначити адвоката 

Місяця Андрія Петровича   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 294, 

видане 05.03.2003 року КДКА Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська,105, 

кв. 4).          

Затвердити індивідуальний план стажування Войналовича О.М. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

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

Войналовича О.М. 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 Войналовичем О.М. Раді адвокатів Хмельницької 

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

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

в розмірі 1116,90 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 2233,80 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/. 
 

3.4.  Розгляд заяви Смалюка Романа Володимировича про направлення на стажування 

до адвоката Возняк Алі Гюндузівни. 

3.4.Вирішили:  

Направити Смалюка Романа Володимировича   для проходження стажування.            

Керівником стажування Смалюка Р.В. строком на 6 (шість) місяців призначити адвоката Возняк 

Алю Гюндузівну  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ№ 0000010, видане 

11.09.2015 року Радою адвокатів Хмельницької області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ 

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

кв.4).         

Затвердити індивідуальний план стажування Смалюка Р.В. 

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 

Смалюка Р.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 Смалюком Р.В. 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 Смалюка Р.В. на проходження стажування в розмірі  1116,90 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 2233,80 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 Смалюка Р.В. /повний текст 

рішення додається/. 
 

3.5. Розгляд заяви Прядуна Олексія Володимировича про направлення на стажування до 

адвоката Прядуна Володимира Борисовича. 

3.5.Вирішили:  

Направити Прядуна Олексія Володимировича для проходження стажування.            

Керівником стажування Прядуна О.В. строком на 6 (шість) місяців, Прядуна Володимира 

Борисовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 290, видане 03.09.1999 

року КДКА Рівненської області, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката 

знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 9/1) . 

Затвердити індивідуальний план стажування Прядуна О.В. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

Адвокату Прядуну В.Б. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Прядуна О.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 Прядуном О.В.  Раді адвокатів Хмельницької 

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

Стажисту Прядуну О.В. сплатити  внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в 

розмірі 1116,90 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 2233,80 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/. 

 

4. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування у 2018 році, надання розстрочки: 

4.1. Розгляд заяви адвоката Калюки Миколи Олександровича. 

4.1.Вирішили : 

Звільнити адвоката Калюку Миколу Олександровича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік.  /повний текст рішення додається/. 

 

4.2. Розгляд заяви адвоката Копанчука Володимира Олександровича. 

4.2. Вирішили : 

Звільнити адвоката Копанчука Володимира Олександровича від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення 

додається/. 

 

4.3. Розгляд заяви адвоката Васильєвої Тетяни Василівни. 

4.3. Вирішили : 

Звільнити адвоката Васильєву Тетяну Василівну від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення додається/. 

 

4.4. Розгляд заяви адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича. 

4.4. Вирішили : 

Звільнити адвоката Ніколайчука Володимира Севериновича від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення 

додається/. 

 



4.5. Розгляд заяви адвоката Станецького Казимира Миколайовича. 

4.5. Вирішили : 

Звільнити адвоката Станецького Казимира Миколайовича від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. /повний текст рішення 

додається/. 

 

4.6. Розгляд заяви адвоката Кривінчук Олени Володимирівни про надання розстрочки.   

4.6. Вирішили : 

Відмовити у задоволення заяви  адвоката Кривінчук Олени Володимирівни про надання 

розстрочки по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

на 2018 рік./повний текст рішення додається/. 

 

5. Розгляд і затвердження Звіту про діяльність Ради адвокатів Хмельницької області за 

2017 рік, звіту про виконання кошторису за 2017 рік. 

5.1.Вирішили : 
Звіт про діяльність Ради адвокатів Хмельницької області за 2017 рік схвалити, рекомендувати до 

розгляду та затвердження Конференцією адвокатів Хмельницької області.  

 

5.2. Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області за 2017 рік схвалити та 

рекомендувати до розгляду та затвердження Конференцією адвокатів Хмельницької області.  

 

6.Розгляд питання про скликання звітно-виборної Конференції адвокатів 

Хмельницької області. 

6.1.  Скликати 09 червня 2018 року звітно-виборчу Конференцію адвокатів Хмельницької області  

на розгляд якої винести наступні питання: 

1.Розгляд та затвердження звітів за 2017 рік. 

1.1.Розгляд звіту  Ради адвокатів Хмельницької області. 

1.2.Розгляд звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області. 

1.3.Розгляд звіту представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради адвокатів України. 

1.4. Розгляд звіту представника адвокатів Хмельницької області у складі Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 

2.Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області. 

2.1.Розгляд та затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності Ради адвокатів Хмельницької області за 2017рік. 

2.2.Розгляд та затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  за 2017 рік. 

3.Затвердження кошторисів і штатних розписів. 

3.1.Затвердження кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2018,  2019 роки 

3.2.Затвердження штатного розпису Ради адвокатів Хмельницької області на 2018, 2019 роки. 

3.3.Затвердження кошторису Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької 

області на 2018, 2019 роки. 

3.4.Затвердження штатного розпису Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області на 2018, 2019 роки. 

4.Обрання членів органів адвокатського самоврядування. 

4.1.Обрання представника адвокатів Хмельницької області до складу Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 

4.2.Обрання голови Ради адвокатів Хмельницької області. 

4.3.Обрання членів Ради адвокатів Хмельницької області. 

4.4.Обрання членів кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області. 

4.5.Обрання членів дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області. 

5.Прийняття інших рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

 6.2. Звернутися до Ради адвокатів України з клопотанням про затвердження квоти 

представництва, порядку висування та обрання делегатів вище зазначеної звітно-виборчої  

Конференції адвокатів Хмельницької області. 

 

 

 



7.Обговорення тексту проекту закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».  

7.Вирішили : 

За результатами обговорення проекту закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада 

адвокатів Хмельницької області  зазначає, що вказаний проект  закону в  частині визначення прав 

та гарантій адвокатів  заслуговує на схвалення, проте є неприйнятними, потребують суттєвого 

перегляду та/або доопрацювання його окремі  норми які регулюють  питання доступу до професії, 

в тому числі і в перехідний період, питання  здійснення адвокатської діяльності окремими 

категоріями адвокатів,  а також питання організації  та здійснення адвокатського самоврядування.  

 

 

 

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

 

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


