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Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) з приємністю повідомляє про проведення І Форуму з кон-
курсного права АПУ, який буде присвячено трьом основним аспектам конкурсного процесу: 
стягненню, банкрутству та реструктуризації.

Цей захід стане першим, а отже унікальним майданчиком для обміну думками та досвідом 
між адвокатами і суддями, арбітражними керуючими та представниками банків, боржниками 
і кредиторами. Форум має на меті розробку спільних позицій щодо внесення змін до чинного 
законодавства про банкрутство та суміжних інститутів.

Програма форуму охопить такі сфери:
• актуальні питання банкрутства в Україні; 
• реформа системи виконання судових рішень;
• невиконання зобов’язань за кредитними договорами фізичних осіб;
• проблема неплатоспроможності банків.

Серед доповідачів та учасників форуму — судді Вищого господарського суду України, Верхо-
вного Суду України та інших інстанцій, представники центрального апарату Міністерства юс-
тиції України, дисциплінарної комісії Мін’юсту, керівники юридичних фірм та адвокатських 
об’єднань, представники банків і Незалежної асоціації банків України, арбітражні керуючі та 
їх СРО, представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного депозитарію 
України, Національного банку України та Державної фіскальної служби.

Асоціація правників України запрошує Вас підтримати І Форум з конкурсного права у якості 
партнера. Ми переконані, що підтримка цього заходу принесе відчутні переваги Вам і Вашій 
компанії, а участь у форумі стане корисною та цікавою.

За додатковою інформацією щодо можливостей і переваг партнерства звертайтеся, будь лас-
ка, до Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua.
Контактна особа — Ія Савченко.
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ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА / 
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР  
СЕСІЇ

ПАРТНЕР 
ПРИЙомУ

Відкриття Форуму представником 
компанії × × ×
Участь представника компанії  
в організаційному комітеті 
Форуму × × ×
Розміщення банера біля трибуни × × ×
Розміщення банера партнера  
в конференц-залі × × ×
Стаття за результатами заходу 
у «Віснику АПУ», брендована 
логотипом компанії × × ×
Розповсюдження брендованої 
сувенірної продукції серед 
учасників (флешки, ручки тощо) × × ×
Реклама в брошурі із зазначен-
ням статусу партнера 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти ×
Логотип на обкладинці брошури 
Форуму × ×
Логотип на фірмовому банері  
із зазначенням статусу партнера
Логотип із зазначенням статусу 
партнера у рекламних матеріалах 
Форуму
Участь представників партнера 
безкоштовно 2 особи 1 особа × ×
Участь представників партнера  
зі знижкою 20% 15% 20% для 3-х 

представників ×
Розміщення іміджевого матеріалу  
у «Віснику АПУ» 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти ×
Вкладення промо-матеріалів 
партнера до роздаткових 
матеріалів учасників

× ×
Згадування у пост-релізах Форуму 
АПУ із зазначенням статусу 
партнера
Логотип із зазначенням статусу 
партнера на сайті АПУ (сторінка 
Форуму)
Ексклюзивне розміщення банера  
у приміщенні, де відбувається 
прийом × × ×
Звернення з вітальним словом  
до учасників прийому × × ×
Розміщення рекламної продукції  
у приміщенні, де відбувається 
прийом × × ×
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