
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 189 

 

«20» листопада 2019 року                                                              м. Київ 

 

Про включення до складу Комітету  

з питань захисту бізнесу та інвесторів  

 

З метою об'єднання адвокатів та обміну досвідом у сфері надання правової допомоги 

суб’єктам господарювання, взаємодії з представниками державних та правоохоронних 

органів у питаннях щодо порушення законних прав та інтересів суб'єктів господарювання, 

формування експертної позиції у вирішенні практичних проблем, сприяння підвищенню 

правової культури представників бізнесу та інвесторів, 
 

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 питань захисту бізнесу та інвесторів наступних 

адвокатів: 

1.  Головко Ганну Василівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 000737 видане Радою адвокатів міста Києва від 07 жовтня 2019 року); 

2.  Дарсанія Левана Валер'яновича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 5206 видане Радою адвокатів Донецької області від 19 жовтня 2018 року); 

3.  Кононець Олену Миколаївну (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 3893 видане Київською міською КДКА від 29 жовтня 2009 року); 

4. Остопарченко Лідію Володимирівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 001314 видане Київською міською КДКА від 29 червня 2017 року); 
5. Селіванова Сергія Анітолійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 1948 видане Одеською обласною КДКА від 02 листопада 2010 року). 

 

 

Голова  

Національної асоціації адвокатів України, 

Ради адвокатів України        [Підпис]                        Л.П. Ізовітова 
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