
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 134

«26» вересня  2019 року                           м. Київ

Про включення до складу 
Комітету з сімейного права адвокатів

З  метою  організації  та  активізації  діяльності  Національної  асоціації  адвокатів
України у  напрямку розвитку сімейного права,  забезпечення ефективного захисту прав
суб’єктів  сімейних правовідносин,  поглиблення практичного досвіду  адвокатів,  шляхом
створення  алгоритмів  та  стратегій  судового  та  позасудового  захисту  прав  та  інтересів
учасників сімейних правовідносин,

керуючись статтею 56 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
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),  Статутом  недержавної  некомерційної  професійної  організації
«Національна асоціація адвокатів України», затвердженого Установчим з’їздом адвокатів
України 17 листопада 2012 року (з наступними змінами), 

1. Включити до складу Комітету з сімейного права адвокатів:

1. Бузанова  Дмитра  Вікторовича (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 000436 видане Радою адвокатів міста Києва від 7 лютого 2019 року);

2. Валах  Вікторію  Володимирівну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 1903 видане Одеською обласною КДКА від 30 червня 2010 року);

3. Водоп’ян  Тетяну  Вікторівну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 1215 видане Радою адвокатів Рівненської області від 21 січня 2017
року);

4. Гретченко Ларису Леонідівну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 30 видане Радою адвокатів Кіровоградської області від 06 грудня 2013
року);

5. Гретченко  Павла   Євгеновича (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 1348 видане Львівською обласною КДКА від 21 травня 2008 року);

6. Грозу  Ірину  Валентинівну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 1447 видане Одеською обласною КДКА від 04 квітня 2006 року);

 
 



7. Жидачек  Тетяну  Миколаївну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю  №  001373  видане  Радою  адвокатів  Львівської  області  КДКА  від  13
березня 2019 року);

8. Круглякову  Ганну  Артемівну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 1852 видане Одеською обласною КДКА від 02 лютого 2010 року);

9. Куриленко  Раду  Миколаївну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 000128 видане Радою адвокатів міста Києва від 16 квітня 2018 року);

10.Незвіського Дмитра Ярославовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю № 6488/10 видане Радою адвокатів Київської області від 23 березня 2018
року);

11.Сандулєєву Вікторію Вікторівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю № 3531 видане Донецькою обласною КДКА від 28 липня 2010 року);

12.Сєришеву  Ольгу  Сергіївну  (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 001017 видане Радою адвокатів Житомирської області від 22 січня
2019 року);

13.Спектор  Ольгу  Михайлівну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 4272 видане Київською міською КДКА від 30 листопада 2010 року);

14.Троценко  Ольгу  Вікторівну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 1921 видане Радою адвокатів Харківської області від 15 квітня 2015
року);

15.Філатову  Ольгу  Сергіївну (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 000462 видане Рада адвокатів міста Києва від 11 березня 2019 року).

Голова 
Національної асоціації адвокатів України,
Ради адвокатів України       [Підпис]                 Л.П. Ізовітова


