
 

РІШЕННЯ № 142 

Про створення представництва Національної асоціації адвокатів 

України в Республіці Польща  

 

«11» червня 2016 року               м. Одеса 

 

Рада адвокатів України, розглянувши подання Комітету з міжнародних 

зв’язків від 08 червня 2016 року (IRC-R-01-080616) щодо створення 

представництва Національної асоціації адвокатів України в Республіці 

Польща (м. Варшава) та призначення адвоката Комарницької О.О. 

директором Представництва (IRC-R-02-080616), врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, а також 

заслухавши особисто адвоката Комарницьку О.О. про мету відкриття 

Представництва, можливості забезпечення його діяльності та майбутні 

напрями роботи, відповідно до Положення про представництво Національної 

асоціації адвокатів України за кордоном, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 69 (з наступними змінами від 

23 квітня 2016 року), керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

вирішила:  

1. Створити представництво Національної асоціації адвокатів України в 

Республіці Польща (м. Варшава).   

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 



 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

«11» червня 2016 року               м. Одеса 

 

Про призначення Директором 

представництва НААУ в Республіці Польща (м. Варшава) 

адвоката Комарницької Оксани Омелянівни 

 

Відповідно до рішення Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року 

№ 142 «Про створення представництва Національної асоціації адвокатів 

України в Республіці Польща», прийнятого за результатами розгляду 

подання Комітету з міжнародних зв’язків від 08 червня 2016 року                    

(IRC-R-01-080616),  

розглянувши подання Комітету з міжнародних зв’язків від 08 червня       

2016 року (IRC-R-02-080616) про призначення адвоката Комарницької О.О. 

директором Представництва,  

керуючись Розділом 3 Положення про представництво Національної 

асоціації адвокатів України за кордоном, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 69 (з наступними змінами від 

23 квітня 2016 року), пунктом 1.17 частини першої Розділу ІІІ Положення 

про Раду адвокатів України, затвердженого Установчим з’їздом адвокатів 

України 17 листопада 2012 року (з наступними змінами),   

призначити Директором представництва Національної асоціації 

адвокатів України в Республіці Польща (м. Варшава) адвоката Комарницьку 

Оксану Омелянівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 21, видане Волинською обласною КДКА на підставі рішення 

№ 2 від 29 червня 1993 року). 

 

Голова 

Національної асоціації адвокатів України, 

Ради адвокатів України  підпис  Л.П. Ізовітова 


