
 

Інформація  про  розгляд Радою адвокатів Хмельницької області  звернень  

про притягнення до адміністративної відповідальності  

за порушення права адвоката на інформацію  
(ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») 

за  2015 рік  

(станом на 1.11.2015р.) 

 
№ 

п/п 

Дата 

звернення  

до РАР 

В чому полягало порушення 

права на адвокатський запит, 

дата вчинення 

правопорушення 

Дата та результат  рішення, 

 прийнятого РАР за результатами 

звернення 

Дата та результат розгляду 

адміністративного протоколу судом 

1. 17.02. 2015р. Ненадання відповіді на 

адвокатський запит в.о.голови 

Хмельницької міської ради. 
 

06.03.2015р. складено протокол про 

адміністративне правопорушення  ХМ № 

000004 відносно Чернилевського К.І. 

Постановою Хмельницького міськрайонного 

суду від 24.04.2015р. – адміністративне 

провадження закрите за відсутністю складу 
адміністративного правопорушення. 

2. 18.02.2015р. Незаконна відмова  директора 

Городоцького БТІ у наданні 

інформації на адвокатський 
запит (вимога оплати). 

Дата відмови  - 26.12.2014р. 

05.03.2015р. складено протокол про 

адміністративне правопорушення ХМ 

№000003 відносно Боднарчук Ю.В. 

Постановою Городоцького райсуду від 

31.03.2015р. : 

-Визнано винною, справу закрито у зв’язку 
зі спливом строків притягнення до 

адміністративної відповідальності  

3. 06.04.2015р.  Ненадання відповіді на 
адвокатський запит від 

12.02.2015р. сільським головою 

Лісовогринівецької сільської 
ради 

20.04.2015р.  складено протокол про 
адміністративне правопорушення  ХМ № 

000006 відносно Лежанського В.В. 

Справи об’єднанні судом в одне 
провадження. 

 

Постановою Хмельницького міськрайонного 
суду від 15.06.2015р. – адміністративне 

провадження закрите за відсутністю складу 

адміністративного правопорушення. 
4. 06.04.2015р.  Ненадання відповіді на 

адвокатський запит від 
06.03.2015р. сільським головою 

Лісовогринівецької сільської 

ради 

20.04.2015р. складено протокол про 

адміністративне правопорушення  ХМ № 
000007 відносно Лежанського В.В. 

5. 06.04.2015р.  Ненадання відповіді на 
адвокатський запит від 

16.03.2015р. сільським головою 

Лісовогринівецької сільської 
ради 

20.04.2015р. складено протокол про 
адміністративне правопорушення  ХМ № 

000008 відносно Лежанського В.В. 

6. 06.07.2015р. Ненадання відповіді на  запит 

адвоката від 06.03.2015р. 
керівником ПАТ 

«Хмельницькрибгосп» 

20.07.2015р. складено протокол про 

адміністративне правопорушення  ХМ № 
000009 відносно Дубовецького Ю.О. 

Постановою Летичівського районного суду 

від 06.08.2015р. – адміністративне 
провадження закрите за відсутністю складу 

адміністративного правопорушення. 

7. 01.08.2015р. Ненадання відповіді на  запит 

адвоката від 06.07.2015р. 
заступником начальника 

відділу ДВС  ГУЮ у 

Хмельницькій області 
Лабчуком Р.М. 

18.08.2015р. -  рішення про відмову у 

складанні протоколу про 
адміністративне правопорушення  у 

зв’язку з відсутністю складу  

адміністративного правопорушення. 

Рішення РАР адвокатом не оскаржено 

 
Адвокат отримав  відповідь на адвокатський 

запит. 

 

8. 10.08.2015р. Незаконна відмова  
заступника голови 
Шепетівської РДА у наданні 

інформації на адвокатський 

запит  (послалися на 
відсутність інформації)  

Дата відмови  - 30.07.2014р. 

25.08.2015р. складено протокол про 

адміністративне правопорушення ХМ 
№000010 відносно Окунєвича О.В. 

Постановою Шепетівського райсуду від 

14.09.2015р. : 
-Визнано винним, від адміністративної 

відповідальності звільнений на підставі ст. 22 

КУпАПП (малозначність) 

9 25.08.2015р. Ненадання відповіді на  запит 
адвоката від 28.07.2015р.  

начальником Хмельницького 

РВ УМВСУ у Хмельницькій 
області Лисяком А.М. 

02.09.2015р. -  рішення про відмову у 

складанні протоколу, оскільки особи 

рядового та начальницького складу ОВС 

несуть відповідальність за 
адміністративні правопорушення  за 

дисциплінарним статутом (ст.15 КУпАП).  

 
02.09.2015 – направлено звернення РАР 

до начальника УМВСУ у Хмельницькій 

області  про притягнення  винних осіб до 
дисциплінарної відповідальності.  

02.10.2015р. - Рада адвокатів проінформована 
про результати розгляду звернення: 

- проведено службове розслідування  ВІОС 

УКЗ УМВС, 
-  викладені у зверненні РАР факти 

підтвердилися,  

- винних працівників міліції притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності. 

10 31.08.2015р. 

Звернення 

клієнта 

адвоката 

Ненадання відповіді на  запит 

адвоката від 21.07.2015р. 

головою правління ОСББ 
«Гагаріна-40» Чайковським 

В.П. 

03.09.2015р. -  рішення про відмову у 

складанні протоколу про 

адміністративне правопорушення 
(адвокатський запит не відповідає 

вимогам ч.1 ст. 24закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» 

Рішення РАР не оскаржено 

 

 

 


