
                    Сокалюк Всеволод Петрович 

                      Народився 15 квітня 1968 року в 

Балтському районі Одеської області. 

                      Дитинство та юність провів у м. 

Роздільна Одеської області. 

                      З 1986 до 1988 рр. проходив строкову 

військову службу у лавах Збройних Сил СРСР.                         

                     У 1992 році закінчив юридичний 

факультет ОДУ ім. І.І.Мечникова та був 

направлений за розподілом до Одеської обласної 

прокуратури. 

                    З 1992 р. до 1994 р працював 

юрисконсультом,  завідуючим юридично-

організаційним відділом Роздільнянської районної держадміністрації. 

   З 1994 р. займається приватною юридичною практикою.  

                     В лютому 1995 року отримав Свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю та почав працювати адвокатом спочатку в м. 

Роздільна, а з 2001 року - в м.Одеса.                         

                       З 2002 до 2006 р. обирався депутатом Роздільнянської райради. 

Очолював постійну комісію з питань законодавства та захисту прав 

громадян.    

                      У 2003-204 рр.  працював начальником відділу правової та 

кадрової роботи Управління Одеської обласної ради з питань використання 

майна та приватизації та директором Одеського обласного комунального 

підприємства «Рада». 

                      З грудня 2003 року відновив адвокатську практику. 

    У 2007 році, після здачі суддівських іспитів, був зарахований до 

кадрового резерву суддів. 

              В 2010 році отримав другу вищу освіту, закінчивши Одеський 

міжнародний гуманітарний університет за спеціальністю управління 

проектами.    

              У 2014-2017 рр. - секретар Комітету захисту професійних прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської 

області.  

   У 1998 та 2014 рр. висувався кандидатом у депутати Верховної 

Ради України, а в 2010 та 2015 рр. – кандидатом у депутати Одеської 

обласної та Одеської міської рад. 

   У 2016-2017 рр. брав участь у конкурсі на посаду судді 

Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду та відповідно до 

рішення ВККС підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Касаційному 

цивільному суді у складі ВС, але за остаточним рейтингом не потрапив до 

складу Касаційного цивільного суду.   

                        Нагороджений Почесною відзнакою Спілки третейських суддів 

України «Знак пошани», почесним званням Союзу юристів України 

«Видатний юрист України» та Подякою НААУ. 

                       Одружений, має чотирьох синів.                         

15.11.2017 р. 


