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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 2017 рік 

 
№ 

п/п 

Дата 

звернення 

до РАР  

В чому полягало порушення права 

на інформацію, дата вчинення дії, 

бездіяльності, правопорушення 

Дата та результат рішення РАР, 

прийнятого за зверненням адвоката  

Дата та результат розгляду 

протоколу про 

адміністративне 

правопорушення судом 

1 22.12.16  Надання неповної інформації в.о. 

начальника ГУ ДФС у Хмельницькій 
області /ненадання відповіді на 

частину питань адвокатського 

запиту/, 19.12.2016 р. 

03.01.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно в.о. начальника ГУ ДФС у 

Хмельницькій області Марценюка А.М.  

Справи об´єднані судом в одне 

провадження 
14.03.17 р. – постановою 

Хмельницького м/р суду /суддя 

Трембач О.Л./ визнано 

винним, звільнено від 

відповідальності згідно ст.22 

КУпАП/ малозначність/ 
25.04.17 р. – постановою 

Апеляційного суду Хм. обл. 

постанова суду І інстанції 

залишена без змін  

2 22.12.16 Надання неповної інформації в.о. 
начальника ГУ ДФС у Хмельницькій 

області /ненадання відповіді на 

частину питань адвокатського 
запиту/, 19.12.2016 р. 

03.01.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно в.о. начальника ГУ ДФС у 

Хмельницькій області Марценюка А.М.  

3 12.01.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації, несвоєчасне надання 

інформації Головою Державної 

прикордонної служби України, 

23.12.2016 р. /посилання на відомості 
службового характеру/ 

16.01.17 р. – заява адвоката про залишення 

звернення без розгляду 
 

4 08.02.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації Першим заступником 

Голови Державної прикордонної 
служби України, 25.01.2017 р. 

/посилання на відомості службового 

характеру/ 

10.02.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 
складу адміністративного правопорушення  

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

5 03.03.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації директором товариства з 

обмеженою відповідальністю 
«Торговельно-комерційна фірма 

«Хмельницький центральний 

універмаг» на запит від 19.01.17 р., 
26.01.2017 р. /посилання на 

інформацію з обмеженим доступом/ 

Неправомірна відмова у наданні 
інформації директором товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Торговельно-комерційна фірма 
«Хмельницький центральний 

універмаг» на запит від 23.01.17 р., 

27.01.2017 р. /посилання на 
інформацію з обмеженим доступом/ 

14.03.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно директора ТзОВ ТКФ 
«Хмельницький центральний універмаг» 

Дойчева М.М. 

 
 

 

14.03.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно директора ТзОВ ТКФ 

«Хмельницький центральний універмаг» 
Дойчева М.М. 

Справи об´єднані судом в одне 

провадження 

 

05.04.17 р. – постановою 

Хмельницького м/р суду /суддя 

Піндрак О.О./ визнано 

винним, штраф 30 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян 

 

08.06.17 р. – постановою 

Апеляційного суду Хм. обл. 
постанова суду І інстанції 

залишена без змін 

6 10.03.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації заступником директора 
Регіонального сервісного центру 

МВС України в Хмельницькій 

області, 01.03.2017 р., /посилання на 
конфіденційний характер інформації 

та надання інформації за плату/ 

05.04.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно заступника директора 

Регіонального сервісного центру МВС 

України в Хмельницькій області Лижника 
М.П. 

24.07.17 р. – постановою 

Хмельницького м/р суду /суддя 
Місінкевич А.Л./ провадження 

закрите у зв´язку зі спливом 

строку притягнення до 
адміністративної 

відповідальності 

 

25.09.17 р. – постановою 

Апеляційного суду Хм. обл. 

/суддя Бондар В.В./ задоволено 
апеляційну скаргу адвоката, 

особу визнано винною, 

провадження закрите у зв´язку 
зі спливом строку притягнення 

до адміністративної 

відповідальності 

 

5 30.03.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації головою правління 

об´єднання співвласників 
багатоквартирного будинку по 

вул.Заводській, 42 м.Хмельницького 

«Злагода» , 25.01.2017 р. /посилання 

на некоректне заповнення ордеру, 

необхідність продовження терміну 
надання відповіді через значний 

обсяг інформації/ 

05.04.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 
складу адміністративного правопорушення  

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 
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6 16.05.17 Неправомірна відмова у наданні 
інформації на запит від 07.03.2017 р. 

головою правління об´єднання 

співвласників багатоквартирного 
будинку по вул.Заводській, 42 

м.Хмельницького «Злагода», 

25.04.2017 р. /вимога оплати / 
Неправомірна відмова у наданні 

інформації на запит від 13.03.2017 р. 

головою правління об´єднання 
співвласників багатоквартирного 

будинку по вул.Заводській, 42 

м.Хмельницького «Злагода», 
25.04.2017 р. /вимога оплати / 

Неправомірна відмова у наданні 

інформації на запит від 13.03.2017 р. 
головою правління об´єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку по вул.Заводській, 42 
м.Хмельницького «Злагода», 

11.05.2017 р.  

26.05.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно голови правління ОСББ по 

вул.Заводській, 42 м.Хмельницького 
«Злагода» Бордюжан Р.П. /за запитом від 

07.03.2017 р./ 

 

26.05.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно голови правління ОСББ по 
вул.Заводській, 42 м.Хмельницького 

«Злагода» Бордюжан Р.П. /за запитом від 

13.03.2017 р./ 

 

26.05.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно голови правління ОСББ по 

вул.Заводській, 42 м.Хмельницького 

«Злагода» Бордюжан Р.П. /за запитом від 
04.05.2017 р./ 

 

 

 

Справи об´єднані судом в одне 
провадження 

 

14.06.17 р. – постановою 
Хмельницького м/р суду /суддя 

Дручкова С.П./ визнано 

винною, штраф 425 грн.  

 

01.08.17 р. – постановою 

Апеляційного суду Хм. обл. 
постанова суду І інстанції 

залишена без змін 

7 23.05.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації в.о. начальника ГУ ДФС у 

Хмельницькій області /ненадання 
відповіді на 5-те запитання 

адвокатського запиту №3/26-04/2017, 

посилання на наявність запитуваної 

інформації на сайті ДФС/, 04.05.16 р. 

 
Неправомірна відмова у наданні 

інформації в.о. начальника ГУ ДФС у 

Хмельницькій області /ненадання 
відповіді на 5-те запитання 

адвокатського запиту №4/26-04/2017, 

посилання на наявність запитуваної 
інформації на сайті ДФС/, 04.05.16 р. 

30.05.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно заступника начальника ГУ ДФС у 
Хмельницькій області Марценюка А.М. 

 

 

 

 

30.05.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно заступника начальника ГУ ДФС у 
Хмельницькій області Марценюка А.М. 

29.08.17 р. – постановою 

Хмельницького м/р суду /суддя 

Данькова С.О./ провадження 
закрите у зв´язку зі спливом 

строку притягнення до адм. 
відповідальності 

 

29.08.17 р. – постановою 
Хмельницького м/р суду /суддя 

Данькова С.О./ провадження 

закрите у зв´язку зі спливом 
строку притягнення до адм. 

відповідальності 

 

7 31.05.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації начальника виробничого 

підрозділу вагонна дільниця станції 

Хмельницький Філії «Пасажирська 

компанія» ПАТ «Українська 

залізниця» /посилання на відсутність 
статусу юридичної особи /, 16.05.16 р. 

 

 

01.06.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 

складу адміністративного правопорушення 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

8 27.06.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації першим заступником 

начальника Славутської об´єднаної 
Державної податкової інспекції ГУ 

ДФС у Хмельницькій області 

/посилання на інформацію з 
обмеженим доступом /, 15.06.2017 р. 

29.06.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 
складу адміністративного правопорушення 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

9 26.07.17 Надання неповної інформації 

першим заступником голови 
Кам´янець-Подільської районної 

державної адміністрації 

Хмельницької області /ненадання 

відповіді на частину питань 

адвокатського запиту/, 27.06.2017 р. 

08.08.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно першого заступника голови 

Кам´янець-Подільської районної державної 

адміністрації Хмельницької області 

Великохатько М.А. 

11.09.17 р. – постановою 

Кам´янець-Подільського м/р 
суду /суддя Черепахін В.О./ 

особу звільнено від 

відповідальності згідно ст.22 

КУпАП/ малозначність/ 

 

10 31.07.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації старшим слідчим СВ 
Кам´янець-Подільського ВП ГУНП  

в Хмельницькій області /посилання 

на отримання інформації щодо 
кримінального провадження в 

порядку КПК України/, 27.07.17 р. 

 

02.08.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 
правопорушення у зв´язку з відсутністю 

повноважень щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності осіб 
рядового та начальницького складу ОВС, 

запит поданий в порушення порядку, 

визначеному абз.4 ч.1 ст.24 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

11 07.08.17 Неправомірна відмова /повторна 

протягом року/ у наданні інформації 
на запит від 04.05.2017 р. головою 

правління об´єднання співвласників 

багатоквартирного будинку по 
вул.Заводській, 42 м.Хмельницького 

«Злагода», 06.06.2017 р. /вимога 

оплати / 

 

Неправомірна відмова /повторна 

протягом року/ у наданні інформації 
на запит від 07.07.2017 р. головою 

правління об´єднання співвласників 

багатоквартирного будинку по 

18.08.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення за ч.8 

ст.212-3 КУпАП відносно голови правління 

ОСББ по вул.Заводській, 42 

м.Хмельницького «Злагода» Бордюжан Р.П. 
/за запитом від 04.05.2017 р./ 

 

 

 

18.08.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення за ч.8 

ст.212-3 КУпАП відносно голови правління 

ОСББ по вул.Заводській, 42 

м.Хмельницького «Злагода» Бордюжан Р.П. 

Справи об´єднані судом в одне 

провадження 

 

25.10.17 р. – постановою 

Хмельницького м/р суду /суддя 
Данькова С.О./ особу визнано 

винною, провадження закрите 

у зв´язку зі спливом строку 
притягнення до адм. 

відповідальності 
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вул.Заводській, 42 м.Хмельницького 
«Злагода», 07.08.2017 р. /вимога 

оплати / 

 

Неправомірна відмова /повторна 

протягом року/ у наданні інформації 

на запит від 23.06.2017 р. головою 
правління об´єднання співвласників 

багатоквартирного будинку по 

вул.Заводській, 42 м.Хмельницького 
«Злагода», 03.07.2017 р. /посилання 

на некоректне оформлення ордеру/ 

 

Неправомірна відмова /повторна 

протягом року/ у наданні інформації 

на запит від 06.06.2017 р. головою 
правління об´єднання співвласників 

багатоквартирного будинку по 

вул.Заводській, 42 м.Хмельницького 
«Злагода», 19.06.2017 р.  

/за запитом від 07.07.2017 р./ 

 

 

 

18.08.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 
складу адміністративного правопорушення, 

адвокатський запит не відповідає вимогам  

ч.1 ст.24 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» /невідповідність 

ордеру/ 

 
 

 

 
18.08.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 
складу адміністративного правопорушення  

 

 

 

Рішення РАР адвокатом не 
оскаржено 

 

 
 

 

 
 

 

Рішення РАР адвокатом не 
оскаржено 

 

12 08.08.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації головою житлово-

будівельного кооперативу 

«Набережний квартал Схід 13» 

/бездіяльність/ дата невідома 

18.08.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 

складу адміністративного правопорушення 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

 

13 11.08.17 Надання неповної інформації 

заступником начальника 

Дунаєвецького ВП ГУНП  

в Хмельницькій області /ненадання 
відповіді на частину питань 

адвокатського запиту/, 12.06.2017 р. 

 
Надання неповної інформації, 

несвоєчасне надання інформації 

начальником Дунаєвецького ВП 
ГУНП в Хмельницькій області 

/ненадання відповіді на частину 

питань адвокатського запиту/, 
20.03.2017 р. 

14.08.17 р. – рішення про відмову у 
складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 

повноважень щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності осіб 

рядового та начальницького складу ОВС 

 
14.08.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 
повноважень щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності осіб 

рядового та начальницького складу ОВС, у 
зв´язку зі спливом строку притягнення до 

адм. відповідальності 

 

Рішення РАР адвокатом не 
оскаржено 

 

 
 

 

 
Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

14 28.08.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації, надання інформації, що 

не відповідає дійсності директором 
ПП «Леон-Агро-2011» /посилання на 

відсутність запитуваних документів /, 

10.08.2017 р.  

07.09.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно директора приватного 
підприємства «Леон-Агро-2011» 

Бабій Я.В.  

03.09.17 р. – постановою 

Кам´янець-Подільського м/р 

суду /суддя Черепахін В.О./ 
особу звільнено від 

відповідальності згідно ст.22 

КУпАП/ малозначність/ 

 

15 31.08.17 Неправомірна відмова у наданні  

інформації заступником начальника 

Державної податкової інспекції у 
м.Хмельницькому ГУ ДФС у 

Хмельницькій області /посилання на 
безпідставність витребування 

інформації щодо юридичної особи, 

яка не є клієнтом адвоката/, 
19.08.2017 р. 

07.09.2017 р. – заява адвоката про 

залишення подання без розгляду.  

  

 

 

Адвокату надана відповідь на запит. 

 

16 11.09.17 Неправомірна відмова у наданні  

інформації керівником товариства з 

обмеженою відповідальністю 
«Будівельна компанія Дністер ХХІ», 

/бездіяльність/, 07.08.2017 р. 

19.09.2017 р. – заява адвоката про заяви 

про адміністративне правопорушення без 

розгляду.  

 

 

17 11.09.17 Неправомірна відмова у наданні  
інформації керівником товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Будівельний Альянс Дністер», 
/бездіяльність/, 07.08.2017 р. 

19.09.2017 р. – заява адвоката про заяви 
про адміністративне правопорушення без 

розгляду.  

 

 

18 11.09.17 Неправомірна відмова у наданні  

інформації фізичною особою – 

підприємцем Кухарем М.В. 
/бездіяльність/, 07.08.2017 р. 

19.09.2017 р. – заява адвоката про заяви 

про адміністративне правопорушення без 

розгляду.  

 

 

19 21.09.17 Неправомірна відмова у наданні  

інформації в.о. начальника ГУ ДФС у 
Хмельницькій області /посилання на 

конфіденційний характер інформації/, 

18.09.2017 р. 

17.10.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно першого заступника начальника 

ГУ ДФС у Хмельницькій області Домерат 

О.А.  

08.11.17 р. – постановою 

Хмельницького м/р суду /суддя 
Піндрак О.О./ визнано 

винною, штраф 30 НМДГ  

29.12.2017 р. - справа 

направлена в Апеляційний суд 

Хм. обл. з апеляційною 

скаргою Домерат О.А.  

 

20 10.10.17 Неправомірна відмова у наданні  

інформації державним реєстратором 
Олешинської сільської ради 

Хмельницького району Хмельницької 

20.10.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 
правопорушення у зв´язку з відсутністю 

складу адміністративного правопорушення 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 
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області /посилання на порушення 
порядку доступу, визначений 

Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень /, 20.09.2017 р. 

21 14.11.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації на запит від 18.10.2017 р. 

головою правління об´єднання 
співвласників багатоквартирного 

будинку по вул.Заводській, 42 

м.Хмельницького «Злагода», 
02.11.2017 р.  

15.12.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення за ч.8 

ст.212-3 КУпАП відносно голови правління 
ОСББ по вул.Заводській, 42 

м.Хмельницького «Злагода» Бордюжан Р.П. 

/за запитом від 18.10.2017 р./ 

 

18.12.2017 р. - матеріали 

провадження про 

адміністративне 
правопорушення направлені до 

Хмельницького м/р суду 

Хмельницької області 

22 15.11.17 Неправомірна відмова у наданні  

інформації директором товариства з 
обмеженою відповідальністю 

«Лізингова компанія «Рент Кар», 

/посилання на конфіденційний 
характер інформації/, 18.10.2017 р. 

24.11.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно директора товариства з 

обмеженою відповідальністю «Лізингова 

компанія «Рент Кар» Дубіни О.М.  

27.11.2017 р. - матеріали 

провадження про 
адміністративне 

правопорушення направлені до 

Шевченківського районного 
суду м.Києва  

23 20.11.17 Надання інформації, що не 

відповідає дійсності заступником 

начальника ГУ ДФС у Хмельницькій 
області, 13.11.2017 р. 

11.12.17 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно заступника начальника ГУ ДФС у 
Хмельницькій області Семенюка В.П.  

14.12.2017 р. - матеріали 

провадження про 

адміністративне 
правопорушення направлені до 

Хмельницького м/р суду 

Хмельницької області 

24 26.12.17 Надання неповної інформації 

старостою села Нестерівці 

Дунаєвецького району  
Хмельницької області, 06.12.2017 р., 

15.12.2017 р.  

 

27.12.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 
складу адміністративного правопорушення, 

адвокатський запит не відповідає вимогам  

ч.1 ст.24 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» /невідповідність 

ордеру/ 

 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

25 28.12.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації слідчим СУ ГУ ДФС у 

Вінницькій області /бездіяльність/, 
18.12.2017 р.  

28.12.17 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 
складу адміністративного правопорушення 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

26 29.12.17 Неправомірна відмова у наданні 

інформації, несвоєчасне надання 

інформації в.о. начальника ГУ 
Держгеокадастру у Хмельницькій 

області /посилання на відсутність 

інформації/, 22.11.2017 р. 

04.01.2018 р. – призначено розгляд 

матеріалів про адміністративне 

правопорушення на 9 год. 30 хв. 18.01.2018 
р.  

 

 


