
 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 47 

«09»  квітня  2020  року          м. Київ 

 

Про затвердження персонального складу  

Експертної ради з питань акредитації та  

сертифікації щодо підвищення кваліфікації  

адвокатів при Національній асоціації адвокатів України 

 

Відповідно до Розділів І, ІІ Положення про Експерту раду з питань акредитації 

та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації 

адвокатів України у новій редакції, затвердженого рішенням Ради адвокатів України 

від 14 лютого 2019 року № 20, Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України у 

новій редакції, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 14 лютого    

2019 року № 20 (з наступними змінами), керуючись Положенням про Раду адвокатів 

України, затвердженого Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада       

2012 року (з наступними змінами), з метою якісного організаційно-методичного 

забезпечення акредитації заходів з підвищення кваліфікації адвокатів та 

організаторів таких заходів, сертифікації осіб, які допускаються до проведення 

заходів з підвищення кваліфікації адвокатів в якості доповідачів, лекторів, тренерів 

або експертів, та проведення таких акредитацій і сертифікацій, вирішила: 

 

1. Затвердити наступний персональний склад Експертної ради з питань 

акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при 

Національній асоціації адвокатів України:  

 

Ізовітова Лідія Павлівна – голова; 

Гвоздій Валентин Анатолійович;  

Кухар Олексій Іванович; 

Вилков Сергій Валентинович; 

Крупнова Любов Василівна;  



 
 
 

 

Місяць Андрій Петрович; 

Дроздов Олександр Михайлович;  

Колесников Ігор Валерійович;  

Зейкан Міклош-Ярослав Павлович; 

Василик Ірина Богданівна;  

Федчишина Віоллета Віталіївна;  

Готін Олександр Миколайович;  

Фаринник Василь Іванович; 

Сібільова Олена Вікторівна;  

Сенюта Ірина Ярославівна. 

 

2. Розпорядження про затвердження персонального складу Експертної ради з 

питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів 

при Національній асоціації адвокатів України  № 83 від 18 липня 2019 року 

визнати таким, що втратило чинність.  

3. Керівнику Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату Національної 

асоціації адвокатів України) про прийняте розпорядження повідомити членів 

Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення 

кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України та 

оприлюднити його на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 

Голова 

Експертної ради з питань 

акредитації та сертифікації НААУ  /підпис/                 Л.П. Ізовітова 


