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Додаток 1 

ЗАЯВА 

до Порядку проведения конференцiй 

громадських об'еднань та асоцiацiй, 

обрання членiв Наrлядовоi" ради 

публiчного акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя У краши" 

та припинення i'xнix повноважень 

(пiдпункт 1 пункту 5 роздiлу IV) 

на участь у конференцii rромадськнх об'rднань та асоцiацiй 

для обрання члена Наrлядовоi ради НСТУ 

Найменувания: Громадська органiзацiя «Укра1нський юридичний союз» 

Статус : не перебувае в процесi припинения 

Сфера дiяльностi: правозахисна 
(вiдповiдно до стапi 8 Закону Украi"ни "Про Суспiлъне телебачення i радiомовлення") 

Дата реестрацiI: 29.09.2010 (11 рокiв) 

Мiсцезнаходжения та контактнi данi: 04207, м.Киi"в, вул.301 Гайдай, будинок 5, 

поверх 2, номер телефону: 067-794-59-84, електронна пошта: kmg@ulu.com.ua. 
(у тому числi адреса електронноi" пошти, номер телефону) 

Прiзвища, iмена, по батьковi членiв наглядових, виконавчих та контрольних 

органiв: - Головою ГО «Укра1нський юридичний союз» е Менчинський Вiктор 

Леонiдович; 

- Заступником Голови ГО «Украiнський юридичний союз» е адвокат 

Коротюк Михайло Геннадiйович; 

- Членами ГО «Укра1нський юридичний союз» е: адвокат Щербань 

Дмитро Миколайович; адвокат Менчеия Кирило Вiкторович; адвокат Демченко 

Юрiй Василъович. 

Опис дiяльностi впродовж тръох рокiв, що передують дню подання заяви на 

участь у конференцi1: 

1. ГО «Укра1нський юридичний союз» щороку здiйснюе проведения 

суботникiв з метою очищения територiI вiд см1ття за адресою по 

вул.З.Гайдай, 5. 
2. Проведения адвокатом Демченком Ю.В. в Нацiональнiй асоцiацi1 

адвокатiв Украi"ни семiнару на тему «Дифамацiйнi спори: стратегiя i 

тактика захисту iнтересiв клiента адвокатом» у жовтнi 2019 року. 

3. Проведения адвокатом Демченком Ю.В. в Нацiональнiй асоцiацi1 

адвокатiв Укра1ни семiнару на тему «Дифамацiйнi спори пiд час виборiв: 

стратегiя i тактика захисту iнтересiв кандидата» у квiтнi 2019 року. 



4. Також, адвокат ДемчJнко Ю.В. був одним iз спiкерiв заходу 
«Благодiйний онлайн-марафон на честь Дня ВищоI школи адвокатури» у 

груднi 2018 року. 

Перелiк реалiзованих проектiв: Заступник Голови ГО «Укра1нський юридичний 

союз» адвокат Коротюк М.Г. приймав участь у мирному зiбраннi щодо питания 

порушень прав адвокатiв та гарантiй адвокатсько1 дiяльностi з боку органiв 

прокуратури, яке вiдбувалось 19.12.2016 року. 

Також, адвокат Коротюк М.Г. надавав iнтерв'ю в програм «Ранок. Грошi» на 

каналi R TI, де розповiв про влас ну професiйну дiяльнiсть як адвоката. Подiя 

вiдбувалась 13.12.2016 року, також дане iнтерв'ю можна переглянути за 

посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=DYuxwz1VdQ8&index=23&list=PLmy5EQ1nb 

zlr8lhEsК2M0-DhNВDV ssyvj&fЪclid=Iw AR3nARg4o5k-

B9D2Eбco Vy0KOQ9rt33-O9w3opzbbAZCUDJЬGLkNМrJtE _ У. 

Крiм того, Коротюк М.Г. пiд час проведения президентських виборiв у 2019 

роцi в м.Бiла Церква приймав участь в якостi довiреноI особи одного з 

кандидатiв в президенти як адвокат по виборчому округу №90. 

Систематичне надання правовоI допомоги громадянам «Pro bono» членами 

ГромадськоI органiзацiI «Украiнський юридичний союз». 

Досягнутi результати: Заступник голови ГО «Украiнський юридичний союз» 

адвокат Коротюк М.Г. € одним з авторiв книги «Нацiонально-патрiотичне 

виховання дiтей i молодi / Н. М. Богомолова, О. В. Княз€ва, М. Г. Коротюк, Л. 

Л. Лiсний, М. М. Мальований, С. В. Псrков, А. В. Побужанська, О. Л. Притула / 

За заг. ред. П€ткова С. В. - К. : ОВК, 201 бр. - 150 с.». 

Член ГО «Украi'нський юридичний союз» адвокат Менченя К.В. здiйсmовав 

переклад книги «Кримiнальний кодекс Литовськоi' Республiки / переклад - К. 

В. Менченя; пiд ред. О. В. Коротюк. -К.: ОВК, 2021. -158 с.». 

Член ГО «Украi'нський юридичний союз» адвокат Щербань Д.М. був автором 

статтi в Науково-практичному юридичному журналi «Право та юстицiя» 

№2/2018, стаття пiд назвою «Аналiз судовоi' практики щодо визнання 

нiкчемними правочинiв на стадii' тимчасовоi' адмiнiстрацii' та в процедурi 

лiквiдацii' банку». 

Також, Член ГО «Украiнський юридичний союз» адвокат Щербань Д.М. був 

автором статтi в Науково-практичному юридичному журналi «Право та 

юстицiя» № 1/2018, стаття пiд назвою «Проблеми визначення шдвщомчосп 

спорiв на стадiI лiквiдацiI банку за участю УповноваженоI особи фонду 

гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю банку». 
(змiст проекту, строки реалiзацiI, досягнуri резулътати) 



Проведенi заходи: правозахисна дiяльнiсть; близько 120 наданих безкоштовних 

юридичних консультацiй громадянам; направления звернень до Народних 

депутатiв У краiни з метою захисту прав громадян. 
(назви заходiв, дати проведения) 

Друкованi та електроннi видання: 

• Книга «Оскарження камеральних перевiрок нотарiуса: Збiрник судовоi' 

практики, коментарi / Д. В. Журавльов, М. Г. Коротюк, О. В. Коротюк, К. 

1. Чижмарь. - К. : ОВК, 2019. - 278 с.», де одними з авторiв е Заступник 

Голови ГО «Украi:нський юридичний союз» адвокат Коротюк М.Г.; 

• Книга «Захист у кримiнальному процесi. Досудове розслiдування: Зразки 

заяв, скарг, клопотань / М. Г. Коротюк, О. О. Косань, С. М. Лисенко [та 

iн.]; за заг. ред. Д. М. Щербаня. - К. : ОВК, 2020. - 432 с.», де одним з 

авторiв е Заступник Голови ГО «Укра.Унський юридичний союз» адвокат 

Коротюк М.Г. та член Громадськоi органiзацii' адвокат Щербань Д.М.; 

• Книга «Закон Украiни «Про звернення громадян»: науково-практичний 

коментар, судова практика, зразки документiв / М. Г. Коротюк, О. В. 

Коротюк, С. М. Лисенко. -К.: ОВК, 2017. - 398 с.», де одним з авторiв е 

одним з авторiв е Заступник Голови ГО «Украiнський юридичний союз» 

адвокат Коротюк М.Г.; 

• Книга «Оскарження камеральних перевiрок нотарiуса: Збiрник судовоi 

практики, коментарi / Д. В. Журавльов, М. Г. Коротюк, О. В. Коротюк, К. 

I. Чижмарь. - К. : ОВК, 2019. - 278 с.», де одним з авторiв е одним з 

авторiв е Заступник Голови ГО «Украiнський юридичний союз» адвокат 

Коротюк М.Г.; 

• Науково-практичний юридичний журнал «Право та юстицiя» №2/2020, 

стаття пiд назвою «Твiр архiтектури як об'ект авторського права», 

автором якоi е Заступник Голови ГО «Украiнський юридичний союз» 

адвокат Коротюк М.Г.; 

• Науково-практичний юридичний журнал «Право та юстицiя» №3/2019, 

стаття пiд назвою «Щодо моменту укладення договору оренди землi. 

Окремi аспекти судовоi практики», автором якоi е Заступник Голови ГО 

«Украiнський юридичний союз» адвокат Коротюк М.Г. ; 

• Науково-практичний юридичний журнал «Право та юстицiя» №3/2018, 

стаття пiд назвою «Критерii розмежування юрисдикцii судових спорiв на 

стадii лiквiдацii банку у свiтлi практики Великоi Палати Верховного 

Суду», автором якоi е член Громадськоi органiзацii «Украiнський 

юридичний союз» адвокат Щербань Д.М. 
(назва, бiблiоrрафiчнi посилання, посилання в мережi Iнтернет) 

Iнформацiя про керiвника: Менчинський Вiктор Леонiдович, народився 

06.02.1957 року в м.Киевi, е приватним пiдприемцем, е Головою Громадськоi 

органiзацi1 «Украiнський юридичний союз» з 31.12.2012 року, освiта вища. 

Iнформацiя про iнших членiв: Заступник Голови ГромадськоI органiзацiI 

«Украiнський юридичний союз» Коротюк Михайла Геннадiйович, народився 



09.05.1985 року в м.Кам'янське Днiпропетровськоr областi, е адвокатом з 
березня 2010 року, € заступником Голови та членом ГромадськоI органiзацii' 
«Украiнський юридичний союз» з моменту заснування (з 29.09.2010 року), 
осв1та вища. 

Член ГО « Украiнський юридичний союз» Щербань Дмитро Миколайович, 
народився 06.03.1989 року в м.Кам'янець-Подiльський ХмелъницъкоI областi, € 

адвокатом з березня 2016 року, освiта вища. 

Член ГО «Украiнський юридичний союз» Менченя Кирило Вiкторович, 
народився 01.10.1992 року в м.Горлiвка Донецькоi областi, € адвокатом з 
серпия 2021 року, освiта вища. 

Член ГО «Украiнський юридичний союз» Демченко Юрiй Васильович, 
народився 08.10.1985 року в м.Чигирин Черкаськоi областi, € адвокатом, освiта 
вища. 

(прiзвище, iм'я, по батъковi, рiк народження, iнформацi.я про освiту та науковий ступiнь у разi ваявностi, 
iнформацi.я про трудову дiялъвiсть, перелiк публiкацiй у друкованих видавнях, у мережi Iнтервет тощо, 
iнформацi.я про участь у конфереЮJ.iях, публiчних заходах, теми виступiв) 

Посилання на матерiали засобiв масовоi iнформацii, у мережi Iнтернет, в яких 
висвiтлювалася дiяльнiсть упродовж попереднiх тръох рокiв: 
https://www.facebook.com/%DO%A3%DO%BA%D1 %80%D0%B0%D 1 %97%D0% 
BD¾D 1 %81 %D 1 %8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D 1 %8E%D 1 %80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D 1 %87%D0%BD%D0%B8%D0 
%B9-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-362506313955663. 

Представник ГО « Украiнський 
Юридичний союз» 

за дов1реюстю 

/ О О ':\ 'L о 7 "ry 
(дата) 

ротюкМ.Г. 
(iнiцiали, прiзвище) 
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