
 
 

РІШЕННЯ № 158 

Про затвердження нового складу Науково-консультативної ради 

Національної асоціації адвокатів України 

 

«17» грудня 2015 року                           м. Київ 

Рада адвокатів України, розглянувши пропозиції Голови Науково-

консультативної ради Національної асоціації адвокатів України   

Святоцького О.Д. про затвердження нового складу Науково-консультативної 

ради Національної асоціації адвокатів України, та подання Голови 

Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України    

Ізовітової Л.П., врахувавши пропозиції члена Ради адвокатів України 

Полонського Ю.М. про включення додатково до складу адвоката Бакаянову 

Нану Мезенівну (за згодою), відповідно до рішення Ради адвокатів України 

№ 119 від 06 квітня 2013 року «Про затвердження Положення про Науково-

консультативну раду НААУ та склад Науково-консультативної ради НААУ», 

керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Затвердити новий склад Науково-консультативної ради Національної 

асоціації адвокатів України, виклавши Додаток 1 до Положення про 

Науково-консультативну раду Національної асоціації адвокатів України 

у редакції, що додається.  

2. Секретарю Ради адвокатів України прийняте рішення опублікувати на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис]      Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  [підпис]       П.М. Гречківський 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Положення про Науково - 

консультативну раду при 

Національній асоціації 

адвокатів України,  

затверджений рішенням РАУ  

від 17.12.2015 № 158  

 

Склад Науково-консультативної ради 

при Національній асоціації адвокатів України 

Голова  

Науково-консультативної ради 

Святоцький Олександр Дмитрович, доктор 

юридичних наук, професор, дійсний член 

(академік) Національної академії правових наук 

України, адвокат, старший партнер 

Адвокатського об’єднання «КАЙРОС»; 

Заступник голови  

Науково-консультативної ради 

 

Омельченко Сергій Григорович, адвокат, 

керуючий партнер Адвокатського об’єднання 

«Адвокатська компанія «КАЙРОС»; 

Вчений секретар  

Науково-консультативної ради: 

 

Макаренко Лариса Олександрівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу теорії держави і права 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України «КАЙРОС»; 

Члени  

Науково-консультативної ради: 

 

Адам Януш Редзік (Республіка Польща) доктор 

гуманітарних наук (KUL), доктор права (UJ) 

Варшавського університету, адвокат; 

 Вільям Еліот Батлер (Сполучені Штати 

Америки), почесний професор права 

Університету штату Пенсильванія, почесний 

професор порівняльного права Лондонського 

університету, член адвокатури округа Колумбія 

та Верховного Суду США, іноземний член НАН 

України та НАПрН України, адвокат; 

Афанасієв Роман Володимирович, адвокат, 

кандидат юридичних наук,  доцент кафедри 

цивільно-правових дисциплін Української 

академії банківської справи (м. Суми), член 

Ради адвокатів України від адвокатів Сумської 

області; 

Бірюкова Аліна Миколаївна, адвокат, кандидат 

юридичних наук, доцент, член Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури від Київської 

області; 

Василик Ірина Богданівна, кандидат історичних 

наук, доцент, керівник науково-методичного 



центру адвокатури і права при НААУ; 

Вільчик Тетяна Борисівна, адвокат, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри організації 

судових та правоохоронних органів 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; 

Величко Лариса Юріївна, адвокат, кандидат 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

права та європейської інтеграції Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України, член Ради адвокатів 

Харківської області; 

Дроздов Олександр Михайлович, адвокат, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Голова Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, голова 

Адвокатського об’єднання «Колегія Адвокатів 

України»; 

Зейкан Ярослав Павлович, адвокат, доцент 

Академії адвокатури України, старший партнер 

Адвокатського об’єднання «ЗЕЙКАН, 

ПОПОВИЧ, ГОЛУБ І ПАРТНЕРИ», голова 

Комітету законотворчих ініціатив з питань 

адвокатської діяльності при НААУ; 

Селіванов Анатолій Олександрович, доктор 

юридичних наук, професор, дійсний член 

(академік) Національної академії правових наук 

України; 

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор 

юридичних наук, професор, декан юридичного 

факультету Запорізького національного 

університету; 

Крупнова Любов Василівна, адвокат, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального права та правосуддя 

Міжнародного гуманітарно-економічного 

університету ім. С.Деменчука (м. Рівне); 

Луцюк Павло Сергійович, адвокат, кандидат 

юридичних наук, Заслужений юрист України, 

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України; 

Караман Ігор Вікторович, доктор права, 

начальник відділу підвищення кваліфікації 

адвокатів, науково-методичного забезпечення 

адвокатської діяльності, стажування та 



кваліфікаційних іспитів департаменту 

інформації, навчально-методичного 

забезпечення та зовнішніх зв'язків Національної 

асоціації адвокатів України; 

Кузнєцова Наталія Семенівна, адвокат, доктор 

юридичних наук, професор, дійсний член 

(академік) Національної академії правових наук 

України; 

Місяць Андрій Петрович, адвокат, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри 

післядипломної економічної освіти та права 

Хмельницького національного університету; 

Немеш Петро Федорович, адвокат, кандидат 

юридичних наук, доцент; 

Пацурківський Петро Станіславович, доктор 

юридичних наук, професор, декан юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; 

Теплюк Михайло Олексійович, доктор 

юридичних наук, доцент, заступник Керівника 

Апарату Верховної Ради України – керівник 

Головного юридичного управління; 

Бакаянова Нана Мезенівна (за згодою). 

 

__________________ 


