
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 137

«01»  жовтня 2019 року                  м. Київ

Про виключення зі складу Комітету
Законотворчих ініціатив з питань
адвокатської діяльності адвокатів

Розглянувши  подання  Голови  Комітету  законотворчих  ініціатив  з  питань
адвокатської діяльності Ющенка О.О. від 30 вересня 2019 року про виключення зі складу
Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів, відповідно
до  пп.  5.12  пункту  5  Положення  “Про  комітет  законотворчих  ініціатив  з  питань
адвокатської  діяльності”,  керуючись  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),

виключити  зі складу  Комітету  законотворчих  ініціатив  з  питань  адвокатської
діяльності адвокатів:

Сахнюка  Сергія  Володимировича  (свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю № 2838 видане Донецькою обласною КДКА від 12 березня 2008 року);

Сицько  (Моісєєву)  Анжеліку  Анатоліївну (свідоцтво  про  право  на  заняття
адвокатською  діяльністю  №  2111/10  видане  Радою адвокатів  Київської  області від  23
березня 2018року).

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