
  

Додаток 1 

ЗУ Про суспільне ТБ і радіомовлення України 

Делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ мають право громадські об'єднання та асоціації, які діють не менше трьох років у 

відповідній сфері, їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи, а діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують 

періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні 

обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо). 

 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України»  

 
І 

 

Громадські заходи, організатором або співорганізатором яких виступало ГО 

 
 Дати проведення Назва Джерело, яке підтверджує 

2018.1 21 березня 2018 року І  СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/vidbuvsya-i-

sudovii-forum-aau-21-03-2018/  
2018.2 19 жовтня 2018 року Lviv Criminal Law Forum https://www.uaa.org.ua/novyny/novyny-aau/vidbuvsya-lviv-

criminal-law-forum/  
2018.3 22 червня 2018 року  Практикум «Кримінальна 

відповідальність за порушення у сфері 

інтелектуальної власності» 

https://www.uaa.org.ua/novyny/novyny-aau/praktikum-

kriminalna-vidpovidalnist-za-porushennya-u-sferi-

intelektualnoi-vlasnosti/  

2019.1 15 березня 2019 року II СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ 

 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/ii-sudovii-forum-

aau-15-03-2019/   

2019.2 06 грудня 2019 року 9-TH KYIV CRIMINAL LAW FORUM 

 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/WY_9-th-kyiv-

criminal-law-forum-06-12-2019/  

2019.3 18 жовтня 2019 року LVIV CRIMINAL LAW FORUM 
 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/lviv-criminal-law-

forum-18-10-2019/  
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2020.1 25 вересня 2020 року ФОРУМ "АДВОКАТУРА. ФОРМУЛА 

УСПІХУ" 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/forum-advokatura-

formula-uspihu/  

2020.2 11 вересня 2020 року LAW&TRADE 2020 — A2B FORUM 

 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/WY_law-trade-

2020-a2b-forum/  

2020.3 24 липня 2020 року Odessa Criminal Law Forum "Золотий 

Дюк" 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/odessa-criminal-

law-forum-zolotii-dyuk/  

2020.4 20 листопада 2020 року TAX&BUSINESS TALKS - 2020 A2B 

FORUM 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/WY_taxbusiness-

talks-2020-a2b-forum/  

2020.5 30 жовтня 2020 року Lviv Criminal Law Forum https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/lviv-criminal-law-

forum/  
2020.6 14 серпня 2020 року Banking&Compliance 2020 A2B Forum https://www.uaa.org.ua/forumy-i-

zakhody/bankingcompliance-2020-a2b-forum/  
2021.1 28 травня 2021 року BUSINESS PROTECTION 2021 - A2B 

FORUM 

 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/business-

protection-2021-a2b-forum/  

2021.2 09 вересня 2021 року Адвокатура. Формула успіху 

 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/forum-advokatura-

formula-uspikhu/ 

2021.3 20 лютого 2021 року ШКОЛА КАР’ЄРНОГО РОСТУ 

МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ  

 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/shkola-kar-

yernogo-rostu-maybutnikh-advokativ-online/ 

2021.4 25 червня 2021 року Одеський кримінальний форум «Золотий 

Дюк» (м. Одеса) 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/odessa-criminal-

law-forum-zolotiy-dyuk-2021/  

2021.5 14 травня 2021 року СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ  

 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/sudoviy-forum-

aau/   

2021.6 06 серпня 2021 року BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B 

FORUM 

 

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-

compliance-2021-a2b-forum/  
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