
 

 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 208 

«04» грудня 2019 року                                             м. Київ 

 

Про включення до складу  

Комітету з фізичної культури та спорту  

 

З метою активізації діяльності Національної асоціації адвокатів України у напрямку 

організації та проведення для адвокатів регулярних занять, тренувань з фізичної культури і 

спорту, спортивних турнірів і змагань, заходів (семінарів, круглих столів тощо) зі 

спортивного та  медичного права, а також популяризації здорового способу життя серед 

адвокатів, встановлення дружніх контактів між професійними об’єднаннями, організаціями 

та колективами адвокатів, створення умов для неформального спілкування колег, 

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 фізичної культури та спорту адвокатів: 

1. Гніздовську Ганну Михайлівну (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 2239 видане Одеською обласною КДКА від 17 липня 2012 року); 

2. Жуковського Яніса Артуровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 4208 видане Донецькою обласною КДКА від 03 січня 2012 року); 

3. Зайця Євгена Григоровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 3246 Київської міської КДКА від 27 березня 2008 року); 

4. Квятківського Олександра Вікторовича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 489 видане Вінницькою обласною КДКА  від 22 травня 2006 

року); 

5. Мізіна Антона Павловича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 4121 видане Донецької області КДКА від 16 листопада 2011 року); 

6. Перепелицю Олександра Володимировича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 3457 видане Київською міською КДКА від 25 вересня 2008 

року); 



 
 
 

 

7. Поваляєва Олега Борисовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 261 видане Львівською обласною КДКА від 10 березня 1994 року); 

8. Федоренка Дмитра Валерійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 3088 видано Київською міською КДКА від 25 жовтня 2007 року); 

9. Шабельнікова Андрія Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 3196/10 видане Київською обласною КДКА від 18 січня 2007 року). 

 

 

Голова  

Національної асоціації адвокатів України, 

Ради адвокатів України                            [Підпис]                     Л.П. Ізовітова 

 

 

 


