Запрошуємо до участі у круглому столі
"Інфраструктурне будівництво – від проекту до оформлення"
та/або виступити партнером заходу
За інформацією Асоціації правників України (далі - АПУ),
29 березня 2017 року у м. Києві відбудеться круглий стіл "Інфраструктурне
будівництво – від проекту до оформлення" присвячений проблематиці
узгодженості правил та процедур міжнародних фінансових організацій з
нормами національного законодавства у сфері нерухомості та будівництва.
Останнім часом збільшується кількість проектів з будівництва в Україні
об’єктів інфраструктури, що фінансуються за рахунок коштів ЄБРР, ЄІБ та
МБРР. Поточна практика реалізації таких проектів говорить про можливість
неоднорідного підходу до питань пов’язаних із закупівлею будівельних робіт
(застосування норм Закону України "Про публічні закупівлі" та процедур і
правил Банків), в тому числі питань оцінки пропозицій учасників закупівлі та їх
кваліфікації, оскарження результатів закупівель, забезпечення відкритості та
прозорості на всіх стадіях закупівлі тощо.
Запрошуємо розібратись в особливостях правового регулювання при
реалізації проектів інфраструктурного будівництва та спробувати знайти
вирішення проблем узгодженості національного законодавства та процедур і
правил міжнародних фінансових організацій.
Серед учасників та спікерів круглого столу передбачаються практикуючі
юристи, представники профільних міністерств та асоціацій України, ЄБРР,
МБРР, ЄІБ, а також замовники та учасники закупівель будівельних робіт.
АПУ пропонує Вам ознайомитися з партнерською пропозицією заходу.
Представники АПУ переконані, що підтримка круглого столу стане вагомою
інвестицією в позитивний імідж Вашої компанії, принеме користні ділові
контакти та цінну інформацію.
Для участі у заході попередня реєстрація обов'язкова.
Організатори зберігають за собою право припинити реєстрацію у разі
набрання максимально можливої кількості учасників.
Місце проведення: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, IQ Business Center
Вартість участі:
•
•

для членів АПУ - безкоштовно;
для інших учасників - 100 грн.

Запропонована наступна програма круглого столу:

ПРОГРАМА
16:00-16:10

16:10-16:30

16:30-16:40

16:40-17:10

Відкриття заходу
Загальний
огляд
проектів
в
інфраструктурному
будівництві,
що
фінансуються
МФО.
Документи,
що
регламентують
впровадження
проектів
(правила
закупівель,
оцінки,
типові
документи)
Запитання та відповіді
Порівняння положень нормативних
документів
банків
та
національного
законодавства. (ЗУ «Про публічні закупівлі»
/ Посібники із закупівель).

17:10-17:20

Запитання та відповіді

17:20-17:50

Перерва на каву

17:50-18:10

18:10-18:20

18:20-18:40

18:40-19:00

Доповідач уточнюється

Розкриття інформації про проекти
інфраструктурного
будівництва,
що
фінансуються за кошти МФО. Реалії та
проблеми

Володимир
Левкович,
керуючий партнер ЮК YARLAN
Романа Степаненко, партнер та
керівник практики банківського та
фінансового права, ринків капіталу
ЄПАП Україна

Наталя
Форсюк, керівник CoST Ukraine

Запитання та відповіді
Спори, що виникають в процесі
реалізації проектів МФО. Судова практика

Сергій Смірнов, адвокат,
радник ЮФ Sayenko Kharenko

Запитання та відповіді. Підбиття підсумків

За додатковою інформацією щодо заходу та можливостей партнерства
звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату АПУ за тел.: (044) 492-88-48 або
пишіть на адресу: komitet@uba.ua.
Контактна особа – Вікторія Доценко.
_____________

