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ПРЕТЕНЗІЯ
ЩОДО ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
Вважаю за необхідне відразу коротко повідомити про себе. Я, Балацька Оксана
Валеріївна, адвокат, медіатор та поліграфолог. Свідоцтво про право на зайняття
адвокатською діяльністю № 891 видане Радою адвокатів Миколаївської області
06.11.2020 р. (дублікат) згідно рішення Ради адвокатів Миколаївської області № 20 від
19.12.2014 р. Я є дійсним членом ГО «Всеукраїнська асоціація поліграфологів» та очолюю
Миколаївське обласне представництво даної організації. Також я є в Єдиному реєстрі
поліграфологів України (https://polygraph.ua/ru/yedinij-reyestr-poligrafologiv-ukrayini/).
А тепер по суті: 19 лютого 2021 року для адвокатів Чернівецької області відбувся
вебінар ВША НААУ на тему: «СУДОВО_ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА У
КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ:
ОСОБЛИВОСТІ
ПРОВЕДЕННЯ
ТА
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА», лектор: Назаров Олег Анатолійович - судовий
експерт психолог, поліграфолог.
Присутнім на даному заході (он-лайн) був мій колега з Чернівців, адвокат та
поліграфолог Меленко Сергій Гаврилович, свідоцтво № 291 від 02.12.2005 р. видане
Чернівецькою обласною КДКА. Після заходу, Сергій Анатолійович зателефонував мені та
повідомив, що на слайдах презентації лектора Назарова О.А., він побачив фото з моїм
зображенням та зображенням мого кабінету для тестувань на поліграфі, з коментарями
лектора, що це є прикладом непрофесійних умов досліджень на поліграф, а саме порушенням міжнародних стандартів ASTM E 2386-04(2017), ASTM E 2062-11(2017)
(копії фото у додатках). Незважаючи на жалюгідні намагання лектора заштрихувати мені
очі на фото, всі мої знайомі без особливих зусиль мене легко упізнали.
Подібні випади на мою адресу вважаю брехливими та такими, що порочать мою
ділову честь, гідність та репутацію з наступних причин:
По-перше: пан Назаров не звертався до мене, а я не давала своєї згоди на використання
матеріалів з мого сайту: http://da-pinkerton.in.ua. Пан Назаров зробив це без мого дозволу,
про що свідчать водяні знаки на відповідних фото, які є захистом від копіювання.
По-друге: я ніколи не працювала за так званими «міжнародними стандартами». Бо
«міжнародного» в тих стандартах тільки слово «інтернешнл». Насправді ж це стандарти
Американської асоціації поліграфологів, адептом якої є пан Назаров. Дані стандарти в
нашій державі не діють і найближчим часом діяти не будуть. Більш детально з цього
приводу за наступним посиланням: https://polygraph.ua/ru/astm-v-ukraine-ne-dejstvuet-i1

dejstvovat-v-blizhajshee-vremya-ne-budet/. Тому я, апріорі, не могла порушувати того, чого
в нашій державі не існує. Натомість, я працюю за Українськими вітчизняними діючими
стандартами, про які пан Назаров, чомусь у своїх розповідях вперто мовчить. Вводячи тим
самим, моїх колег-адвокатів в оману.
А чи має професійне право людина, яка зазіхнула на викладання, подавати брехливу та
неповну інформацію? Відповідь очевидна! А чи має етичне право людина, яка зазіхнула
на викладання, підіймати свою значимість за рахунок приниження інших? Відповідь
очевидна! Пан Назаров не мав ніяких прав оцінювати мій професіоналізм, на основі своїх
суб’єктивних суджень!
До слова, маю також зазначити, що в 2017р. згідно сертифікату № 2306/Е виданому 30
серпня 2017р. про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення
кваліфікації адвокатів, виданого НААУ, згідно рішення Експертної ради з питань
акредитації та сертифікації № 96 від 16 серпня 2017 р. за підписом Голови Національної
асоціації адвокатів України, Л.П. Ізовітовою, я сама організовувала та проводила заходи з
підвищення кваліфікації адвокатів України за темою «ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОЛІГРАФІ
У АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» (копія сертифікату у додатках). До речі безкоштовні.
Так у 2017-18 р.р. мною були проведені семінари для адвокатів в місті Миколаєві,
Херсоні та Запоріжжі, де були присутні адвокати з усіх куточків України. Хочу зазначити,
що з особистої переписки в соціальних сітях з Назаровим Олегом Анатолійовичем,
зауважень до моїх презентацій у нього не було (копії у додатках), натомість вони йому
дуже сподобались і з його слів «добре зроблені». Бо я ніколи нікого не принижувала і
завжди надавала повну та об’єктивну інформацію по темі доповіді. Адвокати повинні
володіти повною інформацією, щодо правового підгрунтя застосування поліграфа в
юридичній сфері в нашій державі.
Отож, виходячи з усього вищенаведеного, прошу:
- ВША НААУ та лектора, Назарова Олега Анатолійовича, прибрати мої фото з
презентації у його доповіді та у той самий спосіб, через вебінар або інше, повідомити
присутніх на заході адвокатів про помилку в поданні інформації.
- Про результати розгляду даної претензії та вжитих заходів повідомити на адресу:
54017, Миколаївська область, м. Миколаїв вул. Чкалова, буд. 45 «а»; e-mail:
5433269@gmail.com; тел.: (097) 067-97-97; (050) 543-32-69.
Я з 2013 року займаюсь дослідженнями на поліграфі, з 2014 року отримала свідоцтво
про право на зайняття адвокатською діяльністю, з 2017 року є практикуючим медіатором,
тому ця необ’єктивна інформація шкодить моїй честі, гідності і діловій репутації.
Як медіатор, я завжди намагаюсь вирішити будь яку конфліктну ситуацію саме
мирним шляхом.
Тому, сподіваюсь ВША НААУ та лектор Назаров Олег Анатолійович приберуть
недостовірну інформацію про мене і повідомлять мене про прийняті ними міри, щоб і
надалі в заходах для адвокатів ВША НААУ та лектора Назарова Олега Анатолійовича
інформація відповідала дійсності і не порушувала честі, гідності і ділової репутації як
мене так і будь кого.
Додатки:
1. Копія витягу з реєстру ЄРАУ Меленко С.Г.;
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2. Копія витягу з реєстру ЄРАУ Балацька О.В.;
3. Копія сертифікату на проведення заходів для адвокатів за підписом Голови НААУ
Ізовітової Л.П.;
4. Копія фото переписка в соціальній мережі Назарова О.А. та Балацької О.В. - 2 шт.;
5. Копія фото з водяними знаками, які є захистом від копіювання - 1 шт.;
6. Копії фото з назвою заходу, П.І.Б. лектора і дата проведення - 2 шт.;
7. Копії фото з питаннями які Меленко С.Г. задавав лектору Назарову О.А., щодо
законності використання поліграфа в Україні - 2 шт.;
8. Моя візитна картка з зазначенням сайту: da-pinkerton.in.ua;
9. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
10. Копія посвідчення поліграфолога, члена Всеукраїнської Асоціації Поліграфологів.

«_____» «_____________» 2021 р.

_______________ /Адвокат Балацька О.В./
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