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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ

Комітет зі спортивного права та фізичної 

культури, що діє в складі НААУ  є постійно 

діючим колегіальним дорадчим органом, 

утвореним при Національній асоціації 

адвокатів України відповідно до розпоряд-

ження Голови НААУ, РАУ №72 від 13 вересня 

2016 року.

Метою діяльності Комітету є:  організація і 

проведення для адвокатів регулярних занять, 

тренувань з фізичної культури та спорту, 

спортивних турнірів і змагань, заходів 

(семінарів, круглих столів тощо) зі спортивного 

та медичного права, встановлення дружніх 

контактів між професійними об'єднаннями, 

організаціями та колективами адвокатів.

,

Для реалізації покладених на нього завдань 

Комітет має право:

за погодженням з керівництвом НААУ 

залучати у встановленому порядку до своєї 

роботи працівників Секретаріату НААУ, 

РАУ, представників органів адвокатського 

самоврядування, представників державних 

органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості;

за погодженням з керівником Секретаріату 

НААУ, координатором комітетів НААУ, 

департаментом комунікацій НААУ, 

висвітлювати роботу Комітету, а також 

актуальні питання у сфері спортивного 

права та фізичної культури;

одержувати консультативну, методичну та 

іншу допомогу від фахівців спортивної 

галузі, яка є необхідною для виконання 

завдань Комітету.

Спеціальними (додатковими) завданнями 

Комітету є:

розроблення концепцій, комплексних і 

цільових програм розвитку фізичної 

культури та спорту серед адвокатської 

спільноти, забезпечення їх ефективної 

реалізації;

вивчення, аналіз і узагальнення стану 

розвитку фізичного виховання та спорту 

серед адвокатської спільноти, здійснення 

заходів з метою його вдосконалення; 

організація та проведення всеукраїнських 

спортивних заходів для адвокатів, 

конкурсів, спортивних змагань і навчально-

тренувальних зборів;

розроблення проектів положень про 

змагання та подання на затвердження Голові 

НААУ, РАУ;

популяризація здорового способу життя 

серед адвокатів;

створення сприятливих умов для неформаль-

ного спілкування колег у спортивній сфері.
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3. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ

2. СКЛАД КОМІТЕТУ

Головою Комітету призначений  розпорядженням Голови Національної 

асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України від 13 вересня 2016 року №72.

Ламах Тарас Борисович

Актуальний склад Комітету розміщено на сайті НААУ

Контакти: 04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, 5-й поверх.

Всеукраїнський онлайн турнір з шахів, березень 2021 року, відповідальний – Тарас Жарський;

Турнір з боулінгу, 20 лютого 2021 року, відповідальний – Сергій Тарасюк;

Турнір з кульової стрільби (пістолет, калібр 9/19), 14 березня 2021 року, відповідальний – 

Дмитро Федоренко;

Турнір зі спортивного більярду, 27 березня 2021 року, відповідальний – Яніс Жуковський.

05 лютого 2021 року в НААУ відбулося засідання Комітету, на якому були узгоджені всі деталі 

щодо запланованих турнірів Комітету на перший квартал 2021 року, таких як:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UkrainianNationalBarAssociation&set=a.4154755801239215
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UkrainianNationalBarAssociation&set=a.4154755801239215


3. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ3. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ

07 червня 2021 року в НААУ відбулося засідання Комітету. На засіданні було обговорено 

організаційні моменти проведення Всеукраїнського футболу серед адвокатів. На засіданні 

обговорювались такі заходи:

Перший Всеукраїнський турнір з шахів серед адвокатів на базі Національного університету 

«Одеська юридична академія»;

Всеукраїнський турнір з Футболу Кубок UNBA 2021;

Черговий Всеукраїнський турнір зі стендової стрільби серед адвокатів.

Детальну інформацію про проведення спортивних заходів Національної асоціації адвокатів 

України можна знайти на сайті НААУ, а також в групі Facebook під назвою: Турніри UNBA.

03 вересня 2021 року відбулося чергове 

засідання Комітету. До кінця цього року було 

намічено низку заходів – Всеукраїнський турнір 

з більярду пам'яті Юрія Грабовського,

18 вересня, Турнір зі стендової стрільби на 

призи Ради адвокатів Рівненської області,

16 жовтня, участь команди адвокатури у 

марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon

24 жовтня.



Перше місце зайняв Ростислав Пашук, другим 

став Дмитро Федоренко, а третім В'ячеслав 

Зьома. Вітаємо переможців!

Турнір показав, що адвокати не тільки вміють 

правильно використовувати короткоствольну 

вогнепальну зброю, а й взагалі володіють нею 

на високому рівні. Результати всіх учасників на 

рівні розрядників, а у деяких показники як у 

майстрів спорту.

Як зазначив Голова Комітету Тарас Ламах: 

«Всеукраїнський турнір з кульової стрільби 

пройшов відмінно, ну і звісно ж показав – 

адвокатура сповнена талантами у всіх сферах 

життєдіяльності, у тому числі в кульовій 

стрільбі!».

12 червня відбувся щорічний турнір зі 

стендової стрільби серед адвокатів.

У заході взяли участь 32 адвокати й адвокатки, 

які змагалися в двох дисциплінах: компакт-

спортінг – 50 мішеней (два майданчики) та 

мисливська стежка – 20 мішеней.

За результатами змагань перше місце виборов 

адвокат Ростислав Пашук (Львівська область), 

друге місце посів Сергій Шилан (Рівненська 

область); третій результат продемонстрував 

Дмитро Зінкевич (м. Київ).

4. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ
ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ

У 2021 році члени Комітету активно долучилися до організації заходів для адвокатів. Загалом за 

2021 рік було проведено 5 заходів, серед яких: 

13 березня 2021 року відбувся Всеукраїнський турнір з кульової стрільби (пістолет GLOCK) серед 

адвокатів, організований Комітетом з питань фізичної культури та спорту, що діє в складі НААУ. У 

заході взяли участь більше 30 адвокатів з усіх регіонів України.
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24 і 25 липня в Києві відбувся П'ятий Національний футбольний турнір серед адвокатів «Кубок 

UNBA-2021». У змаганні взяли участь 23 команди адвокатів, які представляли свої регіональні 

спільноти, та 4 команди ветеранів (у складі гравців старше 45 років).

Серед учасниць були визначені дві  

переможниці – Марина Цимбал (м. Київ) та 

Оксана Дорошенко (Чернігівська область). 

Щиро вітаємо пережців та дякуємо всім 

учасникам за активність, гарний настрій і легку 

атмосферу! Більше фото можна переглянути в 

альбомі на сторінці НААУ у

Захід організовано Комітетом з питань 

фізичної культури та спорту НААУ за підтримки 

Ради адвокатів Рівненської області.

 Фейсбук.
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У групі ветеранів команди «Прикарпаття 45+», «Збруч 45+», «Адвокати України 45+» та команда 

АФК «Харків 45+» провели 12 ігор впродовж 2 днів. У результаті перемогу здобула команда 

«Прикарпаття 45+». Кубок цього турніру є перехідним – відзнаку передали минулорічні 

переможці з Харкова.

За підсумками змагань 1 місце виборола команда «Львівські леви», яка у фінальному матчі 

обіграла команду Хмельницької області «Сокіл Поділля» з рахунком 1:0. Хмельниччани стали 

срібними призерами. Третє місце посіла команда адвокатів Дніпропетроської області «Ю.В.», 

обігравши команду «Черніка» (Черкаська та Миколаївська області).
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За результатами турніру також отримали відзнаки Кращий голкіпер – Володимир Брунець 

(команда «Львівські леви»), Кращий гравець – Віталій Короткий (команда «Ю.В.»), Кращий 

захисник – Ігор Акер (команда «Львівські леви») та Кращий бомбардир – Юрій Сергійчук 

(команда «Сокіл Поділля»).

Традиційно під час турніру розігруються заохочувальні «Кубок Престижу» та «Кубок Надії». За 

«Кубок Престижу» цього разу змагалися Збірна адвокатів м.Одеси й команда «Буковина» 

(Чернівецькаї область). У результаті одесити виграли з рахунком 4:0 і здобули нагороду.

«Кубок Надії» виграла команда «Адвокатура Волині», яка змагалася у фіналі за цю нагороду з 

колегами з «Чернігів – місто легенд».

Щиро вітаємо всіх – переможців, призерів та учасників, дякуємо за емоції та азарт і бажаємо 

нових результатів і в спорті, і в адвокатській діяльності!

Фотоальбом можна переглянути в .

24 жовтня відбувся 12-й Wizzair Kyiv City Marathon. У заході взяла участь команда НААУ, 

організована Комітетом. П'ятеро з адвокатів подолали дистанцію півмарафону, а четверо – 

повного марафону в естафеті. Подолання марафонської дистанції – справжнє випробування й 

перевірка на міцність. Завдяки підтримці Комітету та постійним тренуванням всі адвокати 

успішно завершили дистанцію з гарними результатами.

Фейсбук НААУ




