
 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 22 

 

«28» січня 2019 року                                                                                                     м. Київ 

 

Про затвердження персонального складу Ради 

молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» 

 

Розглянувши подання Голови молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»  

Барбашина С.Д. від 28 січня 2020 року про затвердження персонального складу Ради 

Комітету НААУ – «UNBA NextGen», відповідно до п. 3.2. Положення про 

молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen», 

керуючись Розділом 3 Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA 

NextGen», затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 02 червня 2018 року 

№ 94, Статутом недержавної некомерційної професійної організації «Національна 

асоціація адвокатів України», 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), 

1. Затвердити персональний склад Ради молодіжного комітету НААУ – «UNBA 

NextGen» у складі наступних адвокатів:  

Барбашина Сергія Дмитровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 000153 видане Радою адвокатів міста Києва від 10 квітня 2018 року); 

Ковалевську Катерину Миколаївну (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 3493 видане Київською міською КДКА від 30 жовтня 

2008 року); 

Мироненко-Шульган Олену Миколаївну (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 005655 видане Радою адвокатів міста Києва від 20 

червня 2017 року); 

 



 
 
 

 

Рижака Валентина Олеговича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 000789 видане Радою адвокатів міста Києва від 02 грудня 2019 року); 

Григоренка Юрія Сергійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 002787 видане Одеською обласною КДКА від 16 березня 2016 року); 

Кіптенко Наталію Григорівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 3258 видане Радою адвокатів Дніпропетровської області від 20 січня 

2017 року); 

Кирплюка Дмитра Володимировича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 1920  видане Одеською обласною КДКА від 03 серпня 

2010 року); 

Клим’юка Олега Юрійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 5510/10 видане Радою адвокатів Київської області від 19 листопада 

2015 року); 

Білоцьку Таїсію Василівну  (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 000020 видане Радою адвокатів міста Києва від 15 травня 2017 року). 

 

 2. Затвердити регіональних представників, як додаткових членів Ради 

молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen», у складі наступних адвокатів: 

Філатову Аллу Валеріївну  (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 764 видане Рівненською обласною КДКА від 04 березня 2011 року); 

Мацка Володимира Володимировича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 002653 видане Одеською обласною КДКА від 17 грудня 

2014 року). 

 

 

Голова  

Національної асоціації адвокатів України, 

Ради адвокатів України                                             [Підпис]                Л.П. Ізовітова 


