
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 12-1 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області за участю представників органів адвокатського 

самоврядування, адвокатів та інших осіб 

 

 

м. Хмельницький                                                                                                      12 вересня 2018 року 

                                                                                                  Початок:  16:00 год.,  закінчення:  17:50 год. 

 

Присутні:  
Вагіна Н.А. /голова Ради адвокатів Хмельницької області/ 

Місяць А.П. /заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури/ 

Прядун В.Б. /голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області/  

Каденко О.О. /представник адвокатів Хмельницької області в Раді адвокатів  України/ 

Мельник С.І./народний депутат України/ 

Сітніков А.В. /заступник голови Ради адвокатів Хмельницької області/ 

Терлич В.Г. /член ради адвокатів Хмельницької області/ 

Чулкова Н.К. /член Ради адвокатів Хмельницької області, член комітету захисту                                                                                      

прав й гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області/ 

Возняк А.Г. /член Ради адвокатів Хмельницької області/ 

Кулабіна М.Ю. /член Ради адвокатів Хмельницької області/ 

Кручініна Н.С. /секретар Ради адвокатів Хмельницької області, член комітету захисту                                                              

прав й гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області/ 

Клюка В.Ф. /член ради адвокатів Хмельницької області/ 

Дем΄янова О.В. /член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області/     

Федоров В.Б.   /член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області/                                                                         

Німий С.О. /член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області/   

Черевик С.С. /член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області/                                                                  

Кохан Б.П. /секретар комітету захисту прав й гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів 

Хмельницької області/     

Романюк В.М. /член комітету захисту прав й гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів 

Хмельницької області/      

Полянська О.А. /член комітету захисту прав й гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів 

Хмельницької області/                                                                      

Чорний Ю.О. /член комітету захисту прав й гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів 

Хмельницької області/ 

Заболотний А.М./член ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області / 

Костенко К.В. /адвокат/  

Циганюк Ю.В. /адвокат/ 

                                                       
розгляд 10 питання:  обговорення проекту Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність 

№9055, внесеного Президентом України до Верховної Ради України 06 вересня 2018р.  

Заслухали: 
Доповідач Місяць А.П.  

Вагіна Н.А. 

Прядун В.Б. 

Сітніков А.В.  

Заболотний А.М.  

Мельник С.І.  

Чулкова Н.К.  

Кручініна Н.С.  

Романюк В.М.  

Чорний Ю.О.  

Каденко О.О.  

Клюка В.Ф.  

Кулабіна М.Ю.  

Федоров В.Б.  

Дем΄янова О.В.  

Циганюк Ю.В.  

 



Вирішили: 

         За результатами  спільного обговорення Законопроекту №9055 доручити  робочій групі у складі: 

голова групи – Каденко О.О, члени групи: Місяць А.П., Дем’янова О.Ю., Романюк В.М., Циганюк Ю. 

В. підготувати до 19.09.2018р. резолюцію адвокатів Хмельниччини які вважають даний законопроект 

неприйнятним у зв’язку з наявним ризиком руйнування єдиного незалежного самоврядного інституту 

адвокатури,  істотним обмеженням доступу до професії; непридатністю загальних зборів для 

конференції; відсутністю обґрунтування доцільності позбавлення статусу юридичної особи органів 

самоврядування;  загрозою усунення адвокатури від нормальної участі в правових процесах з огляду на 

запровадження складних, спірних, тривалих процедур формування нових органів самоврядування; 

погіршення статусу адвоката шляхом запровадження концепту «зловживання процесуальними 

правами». 

         Звернутись до Голови Верховної Ради України та Голови профільного комітету з питань         

правової політики та правосуддя Верховної Ради України  з клопотанням про участь представників 

адвокатури Хмельниччини Сітнікова А.В., Каденко О.О., Прядуна В.Б. в обговоренні даного 

законопроекту у комітетах ВРУ. 

 

Головуюча висловила всім подяку за активну участь в обговоренні та оголосила засідання закритим. 

 

 

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

 

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


