
 
РІШЕННЯ № 31 

Про проведення Національного футбольного турніру серед адвокатів            

«Кубок UNBA 2017» 

 

«04» лютого 2017 року          м. Харків 

Рада адвокатів України, з метою проведення відбіркових змагань з 

футболу та/або футзалу серед адвокатів України для встановлення дружніх 

контактів між представництвами, професійними об’єднаннями, організаціями 

та колективами адвокатів з різних регіонів України, створення умов для 

неформального спілкування колег тощо, популяризації та подальшого 

розвитку футболу та футзалу в Україні, підвищення рівня майстерності 

учасників Змагання, а також визначення кращої команди і відбору кращих 

гравців для формування збірної команди адвокатів України для участі в 

Чемпіонаті Європи серед адвокатів EUROLAWYER (проходить в м. Марібор, 

Словенія, з 7 червня по 11червня  2017), врахувавши пропозиції, зауваження 

та доповнення членів Ради адвокатів України і Голови Комітету з питань 

фізичної культури та спорту НААУ Ламаха Т.Б., керуючись статтею 55 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням 

про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Провести Національний футбольний турнір серед адвокатів            

«Кубок UNBA 2017». 

2. Доручити Комітету з питань фізичної культури та спорту НААУ 

розробити та подати на затвердження Голові НААУ, РАУ: 

- Положення про проведення Національного футбольного турніру серед 

адвокатів «Кубок UNBA 2017»; 

- Положення про збірну команду адвокатів України з футболу та/або 

футзалу. 

3. Витрати на організацію та проведення Національного футбольного 

турніру здійснювати за рахунок коштів Національної асоціації адвокатів 

України, меценатів та/або партнерів НААУ, а також з інших не 

заборонених джерел.   



4. Рекомендувати регіональним радам адвокатів здійснювати фінансування  

організації та проведення регіонального етапу відбіркових змагань, у 

порядку реалізації одного із напрямків статутної діяльності органів 

Національної асоціації адвокатів України, для участі команди у 

Національному футбольному турнірі, а за можливості додатково 

залучати кошти меценатів та/або партнерів, а також з інших не 

заборонених джерел.  

5. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 
 

Голова Ради адвокатів України  підпис         Л.П. Ізовітова 
 

Секретар Ради адвокатів України підпис             П.М. Гречківський  


