
 
АНКЕТА 

ОНОВЛЕННЯ КОНТАКТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Прізвище, ім’я та 

по-батькові                     
 

Дата та місце народження                 

                                                              Громадянство України   
 

Заклади, в яких отримано вищу юридичну освіту (для осіб з вищою юридичної освітою), або  

Заклад та курс, на якому проходить навчання (для студентів) 

  

                                         
вищий навчальний заклад  рік закінчення   курс (для студентів) 

 

Основне місце роботи 

                                          

 

Посада 

                                          
 

Робоча адреса 

 це моя адреса для листування  
вулиця      будинок  кв. (офіс 

                                            

                                            
місто      поштовий індекс країна 

 

Домашня адреса 

 це моя адреса для листування                       вулиця      будинок  кв. (офіс) 

 

                                             
місто      поштовий індекс країна 

     

Контактні телефони      роб.  (___)____________  дом. (___)__________________  моб. (____)______________________                              
                                                  

 

                                          факс (___)____________  ел. пошта____________________________________________________ 

 

Чи є у Вас свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю?                                      Так                                Ні 

Якщо є, зазначте, будь ласка, рік його отримання. 

  

 

 

Особистий підпис: ________________________________  Дата:        _________________________________ 

 

Прохання заповнити цю заяву (включно з розділом «Членські внески», секції та комітети на звороті) друкованими 

літерами або на комп’ютері та передати її особисто або на поштову адресу Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація правників України», поштова адреса: вул. Хрещатик, 6, оф. 2, м. Київ, 01001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ, СЕКЦІЇ ТА КОМІТЕТИ 
 

Усі члени, кандидати у члени та учасники Асоціації мають сплачувати членські внески, які спрямовуються на фінансування діяльності АПУ. З 

урахуванням  Вашого статусу заповніть цю форму та підрахуйте повний розмір Вашого внеску. У відповідних місцях зробіть позначку  або , а також 

вкажіть відповідні суми. Реквізити для оплати внесків вказано нижче. 
 

 

А. Щорічний членський внесок   

 

  
Київ, Харків, Львів, 

Одеса, Дніпро 

Для всіх інших 

регіонів знижка 

30% 

 Для всіх правників 1000 грн. 700 грн. 

 

Молоді правники АПУ (3 роки після закінчення вузу),  

судді,  

державні службовці,  

науковці, освітяни, працівників прокурорських та слідчих органів, 

органів МВС та СБУ 

700 грн. 490 грн. 

 Для правників пенсійного віку, що не працюють                                     50 грн. 

 
Для студентів-правників (кандидати у члени) 

 
100 грн. 

 
Для всіх інших осіб, які бажають брати участь у діяльності АПУ 

(учасники) 
1500 грн. 

 (А) СУМА МОГО ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ ➔ 
 

 

 

 

 
 

 

Б. Секції (тільки для членів АПУ) 

Оберіть, будь ласка, одну секцію, яка найбільше відповідає Вашій професійній діяльності. Членство у секції є безкоштовним і відкрито лише для членів 

АПУ (юристів) 

 Адвокати та практикуючі правники  Державні службовці 
 Науковці та освітяни  Нотаріуси  

 
Працівники прокурорських, слідчих органів,  

органів МВС та СБУ 

 Судді 
 Юрисконсульти 

 Виконавці   
 

 

В. Комітети  

Відмітьте, будь-ласка, ті комітети, членом яких Ви хотіли б бути. Внесок за участь в двох комітетах включений до членського внеску. У випадку вступу 

до кожного додаткового комітету членський внесок збільшується на відповідну суму. Для кандидатів участь у комітетах є безкоштовною. 
 

 Аграрного права  З медіації 
 GR комітет  Альтернативних вирішень спорів 

 Банківського, фінансового та страхового 

права 

 Інтелектуальної власності та рекламного права 

 Конкуренційного права  Конкурсного права 

 Конституційного права, адміністративного 

права та прав людини 

 Корпоративного права та фондового ринку 

 Кримінального та кримінально-

процесуального права 

 з медичного та фармацевтичного права 

 Міжнародного права  Нерухомості та будівництва 

 Оподаткування  Питань енергетики, нафти та газу 
 Питань ЗМІ  Питань телекомунікацій, інформаційних технологій та Інтернету 

 Природних ресурсів, природоохоронного та 

екологічного права 

 Процесуального права 

 Спортивного права  Транспортного права 

 Трудового права  З права міжнародної торгівлі 
 Цивільного, сімейного та спадкового права   

 Міграційного права   

                            (В) ВАРТІСТЬ НАЛЕЖНОСТІ ДО комітетів ➔ 
_______________________ х 300 грн.   

                                                                             = 

              кількість додаткових комітетів 

 

 

 

Г. Форуми До сплати, грн. 

Відмітьте, будь ласка, ті форуми, до яких Ви хотіли б приєднатися. Членство у форумах, окрім Форуму партнерів юридичних фірм, є безкоштовним. 

 До Форуму партнерів юридичних фірм можуть входити лише партнери юридичних фірм.  

 

 Форум партнерів юридичних фірм   5000.00 

 Форум здоров’я правника  Центр кар’єри   

 Форум жінок-юристів  Центр правничих досліджень  

                                                                                                                                    (Г) ВАРТІСТЬ НАЛЕЖНОСТІ ДО ФОРУМУ ➔  

 
 

 

Д. Добровільний благодійний внесок До сплати, грн. 

Ви також можете надати Асоціації добровільний благодійний внесок на розвиток її діяльності. Розмір внеску визначте за бажанням. 

                                                                                                                                              (Д) СУМА БЛАГОДІЙНОГО ВНЕСКУ ➔  

  

! ПОВНА СУМА ВНЕСКУ ДО СПЛАТИ До сплати, грн. 

Розрахуйте, будь ласка, повну суму Вашого внеску до Асоціації. 

ПІДРАХУНОК ПОВНОЇ СУМИ ВНЕСКУ (сума внесків А + Б + В + Г + Д) ➔  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЩОРІЧНИХ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ АПУ 
Повну суму внеску необхідно сплатити на поточний рахунок Асоціації правників України. Для здійснення оплати вступного та/або 

щорічного членського внеску, Ви можете скористатись квитанцією, що приведена нижче. Якщо вступний та щорічний членський 

внесок за Вас сплачує Ваша організація, ми можемо надіслати Вам рахунок.  

 

Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату АПУ на електронну адресу members@uba.ua, або передати 

особисто.  

Поштова адреса: вул. Хрещатик, 6, оф. 2, м. Київ, 01001 

Тел. 0 (44) 492-88-48; +380 (97) 840-39-36 

 

Розмір щорічного членського внеску Асоціації правників України на 2021 рік встановлений наступним чином:  

 

 
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

 

Асоціація правників України 

АТ «Райффайзен банк Аваль» 

МФО 380805 

Код ЄДРПОУ 26334715 

IBAN: UA833808050000026007705684626 

 

                 

КВИТАНЦІЯ ДЛЯ СПЛАТИ ЩОРІЧНИХ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ АПУ 
 

 

Київ, Харків, Львів, Одеса, 

Дніпро, Запоріжжя 

Для всіх інших регіонів 

знижка 30% 

Для всіх правників  1000 грн. 700 грн. 

Молоді правники АПУ (3 роки після 

закінчення вузу),  

судді,  

державні службовці,  

науковці, освітяни, працівників 

прокурорських та слідчих органів, органів 

МВС та СБУ 

700 грн. 490 грн. 

Для правників пенсійного віку, що не 

працюють 
50 грн. 

Для студентів-правників (кандидати у члени) 100 грн. 

Для всіх інших осіб, які бажають брати участь 

у діяльності АПУ (учасники) 
1500 грн. 

tel:+380978403936

