
АДВОКАТ ГРАЧОВ ВІТАЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

(1928-2005)

Народився Віталій  Георгійович 15 квітня 1928 року в селянській  багатодітній
родині  в  с.  Ковалі  Чувашської  АРСР,  де  окрім Віталія  було  ще семеро  дітей.  Не
дивлячись  на  важкі  передвоєнні  роки,  батьки  зуміли  виховати  та  дати  належну
освіту всім своїм дітям: серед дітей були полковник медичної служби, заслужений
лікар,  військовослужбовець,  директор,  інженер  виробничого  відділу,  старший
слідчий міліції, завуч школи.

Сам  Віталій  Георгійович  до  зайняття  адвокатською  діяльністю  пройшов
довгий  та  тернистий  шлях  майже  у  20  років,  працюючи  робітником  на  заводі,
рахівником  колгоспу,  курсантом  школи  молодших  військових  спеціалістів,
помічником  начальника  штабу  по  кадрам,  телеграфним  техніком,  майстром
будівельного управління, головою профспілки будівельного управління, юридичним
консультантом БУ-3.

Ще в 1946 році його було нагороджено державною нагородою «За доблесный
труд в ВОВ 1941-1945 г.г.»



Тільки в 37 років,  маючи диплом Кишинівського  державного  університету,
Віталія  Георгійовича  було  призначено  народним  суддею  у  м.  Вінниці,  де  він
пропрацював  на  протязі  семи  років.   У  зв’язку  з  ліквідацією  народного  суду  м.
Вінниці  з  26.06.1972 року в  44 роки Віталія   Георгійовича призначено  адвокатом
юридичної консультації №2 м. Вінниці,  яка залишилася єдиним місцем його роботи
до 2005 року.

14 листопада 1984 року його було призначено завідуючим цією консультацією
(Замостянського  району).  Керуючи  таким  складним  механізмом,  Грачов  В.Г.
проявив все своє вміння, життєву мудрість та досвід, маючи чисельні нагороди. За 20
років  він  виховав  ціле  покоління  адвокатів  високої  кваліфікації,  які  з  честю
продовжують його настанови та традиції консультації.

Слід зауважити, що  адвокати , які працювали з Грачовим В.Г., відмічають
його пунктуальність, жорстку дисципліну. Жоден за адвокатів не міг безпричинно
прогуляти, записуючи кожну свою годину в спеціальний журнал. Вони пам’ятають
записи Грачова В.Г. в цьому  журналі: «Где Вы, товарищ адвокат…».

Вже в 1986 році  колектив Замостянської ЮК зайняв друге місце серед всіх
консультацій  області  з врученням Почесної грамоти та грошової премії.  На протязі
двох десятиліть ця консультація була одною з перших, а в 1989 році визнана першою.
В 1990 році Міністерством юстиції УРСР колективу консультації присуджено перше
місце та премійовано грошовою премією.

Справу Віталія Георгійовича  продовжує його син Анатолій.
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