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ПРОТОКОЛ № 10/17 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                         03 жовтня 2017 року 

 

ПРИСУТНІ:  

Голова Комітету: Козлов Олександр Олександрович; 

Заступник Голови Комітету: Семенов Вадим Іванович; 

Секретар Комітету: Фомічов Ігор Олегович; 

Члени Комітету: Валіхметова Олена Владиславівна, Горадзе Людмила Ігорівна, Давиденко 

Андрій Парфирійович, Долгов Володимир Михайлович, Євценко Роман Ігорович, Єгоров 

Богдан Станіславович, Коломійчук Ганна Сергіївна, Левченко Тетяна Миколаївна, Маляр 

В’ячеслав Юрійович, Муконін Олександр Вікторович, Селіванов Сергій Анатолійович, 

Сокалюк Всеволод Петрович, Шевчук Кирило Миколайович; 

Кандидат у члени Комітету: Бессараба Павло Анатолійович;  

Спеціаліст з організації роботи та документообігу Комітету: Морозова Олександра 

Геннадіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд заяви кандидата на вступ до складу Комітету та направлення відповідного рішення 

до РАОО на затвердження. 

2. Розгляд заяви адвоката Гаврилюк Ю.І. про порушення її професійних прав.   

3. Обговорення питання про посягання на життя та завдання тілесних ушкоджень адвокату 

Саінчину С.О. у зв’язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності.  

4. Розгляд інших питань щодо організації роботи Комітету. 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який представив адвоката Бессарабу Павла Анатолійовича, який подав заяву 

про прийняття його до складу Комітету.  

2. Бессарабу П.А., який відрекомендував себе та висловив бажання взяти участь у діяльності 

Комітету з вирішення питань, пов’язаних із захистом професійних прав адвокатів та 

забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності. 

3. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання про прийняття кандидата до складу 

Комітету на випробувальний термін згідно Положення зі статусом кандидата у члени 

Комітету та направлення  відповідного рішення до РАОО на затвердження. 

Результати голосування:  

За – 16 (чотирнадцять); Утримались - 0 (нуль); Проти – 0 (нуль). 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив, що 02.10.2017 року до Ради адвокатів Одеської області 

надійшла заява адвоката Гаврилюк Ю.І. про порушення її професійних прав, зокрема права 

на відпустку, та зазначив, що постановою Одеського окружного адміністративного суду було 

визначено, що «Гаврилюк Ю.І., як самозайната особа, не має права на будь-який вид 

відпусток, зокрема і на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, оскільки вона не перебуває у трудових відносинах з Радою адвокатів Одеської області».  

2. Валіхметову О.В., яка висловила думку про необхідність звернення до судової практики з 

вирішення аналогічних справ щодо порушення права на відпочинок самозайнятих осіб 
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(адвокатів, приватних нотаріусів, арбітражних керуючих тощо), передбаченого ст. 45 

Конституції України.  

3. Маляра В.Ю., який погодився з думкою Валіхметової О.В. та висловив бажання провести 

аналіз судової практики з вирішення аналогічних справ щодо порушення права на 

відпочинок осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.  

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:  

1. Козлова О.О., який повідомив, що 02.10.2017 року був здійснений замах на життя члена 

Комітету - адвоката Саінчина С.О. у зв’язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності, 

зазначивши, що в результаті даного нападу останньому були завдані тілесні ушкодження, 

зокрема рана лобно-тім’яної  області, струс головного мозку та перелом нижньої щелепи.  

2. Семенова В.І., який запропонував направити заяву до Прокуратури Одеської області з 

проханням внести відомості до ЄРДР за ст. 400, ч.2 ст. 398 Кримінального кодексу України 

за фактом замаху на вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень адвокату Саінчину С.О.  

3. Сокалюка В.П. та Фомічова І.О., які вислови бажання взяти участь в складенні звернень та 

проведенні заходів задля захисту професійних прав адвоката Саінчина С.О.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який виніс на обговорення питання щодо можливості присутності членів на 

засіданнях Комітету з використанням програм голосового та відеозв’язку.  

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернутись до РАОО з проханням прийняти адвоката Бессарабу П.А. до складу Комітету на 

випробувальний термін згідно Положення зі статусом кандидата у члени Комітету. 

2. Доручити Маляру В.Ю. провести аналіз судової практики з вирішення справ щодо 

порушення права на відпочинок осіб, які провадять незалежну професійну діяльність з 

метою здійснення захисту професійних прав адвоката Гаврилюк Ю.І. 

3. Звернутись до РАОО з проханням направити до Прокуратури Одеської області заяву щодо 

внесення відомостей до ЄРДР за ст. 400, ч. 2 ст. 398 Кримінального кодексу України за 

фактом замаху на життя та заподіяння тілесних ушкоджень адвокату Саінчину С.О. у зв’язку 

зі здійсненням ним адвокатської діяльності. 

 

ПІДПИСИ: 

 

Голова Комітету      ______________    О.О. Козлов  

 

Заступник  

Голови Комітету      ______________   В.І. Семенов 

 

Секретар Комітету   ______________   І.О. Фомічов 

 

Члени Комітету:  

 

______________     О.В. Валіхметова                ______________   А.П. Давиденко    

 

______________      Л.І. Горадзе                         ______________   В.М. Долгов  
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______________     Р.І. Євценко  

 

______________     Б.С. Єгоров                

               

 ______________    Г.С. Коломійчук 

 

______________     Т.М. Левченко                            

 

 ______________    В.Ю. Маляр       

 

______________    О.В. Муконін 

 

 ______________    С.А. Селіванов 

 

______________     В.П. Сокалюк 

 

______________    К.М. Шевчук 

 


