СЕМІНАР – ПРАКТИКУМ
на тему:

«Попередження порушень передбачених ст. 15-1 Закону України
«Про захист від недобросовісної конкуренції» у сфері виробництва та
реалізації харчових продуктів»
30 травня 2014 р., м. Київ, Торгово-промислова палата України
(вул. Велика Житомирська, 33, конференц-зала, 4-й поверх)
Організатори:

Комітет підприємців АПК при ТПП України
Правнича фірма «Софія»
За підтримки: АМК України
Асоціації Адвокатів України
Інформаційний партнер: УкрАгроКонсалт
Проблеми, що розглядатимуться:











шляхи запобігання поширенню інформації, яка вводить в оману споживачів у сфері
виробництва та реалізації харчових продуктів (ст. 15 1 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції»);
практика органів АМК України щодо застосування ст. 15 1 Закону України «Про
захист від недобросовісної конкуренції»;
вимоги до упаковки продукції, що пов’язані з контролем органів АМК України;
акції виробників та продавців з реалізації продукції: як не допустити порушень
законодавства про конкуренцію;
неповна, недостовірна інформація: проблеми кваліфікації;
інформація, що вводить в оману: поняття та юридичні критерії;
торгівельні знаки: інформація про товар – конфліктні питання;
юридичні аспекти притягнення до відповідальності;
правила професійної етики та шляхи їх використання при застосуванні ст. 15 1 Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Цільова аудиторія: підприємства харчової промисловості, торгівельні мережі, профільні
асоціації та об’єднання, фахівці ринку, керівники та фахівці підприємств та компаній,
власники бізнесу, юридичні служби компаній.
Унікальність заходу: Учасникам надається можливість поставити питання найвищому
керівництву органів АМК щодо актуальних проблем застосування законодавства за
тематикою семінару, обсудити наявні проблеми, запропонувати шляхи розв’язання проблем.
!!!Увага: Організатори просять учасників заздалегідь надати питання та пропозиції для
обговорення задля більшої ефективності спільної роботи.

ПРОГРАМА
Модератор – Олег Іванович Юхновський,
Голова Комітету підприємців АПК при ТПП України

09:30-10:00

Реєстрація та
Ранкова кава

10:00 – 10:10

Вітальне слово організаторів,
Віктор Петрович Яновський,
Перший віце-президент ТПП України
Вступне слово:
в.о. Голови АМК, Державний уповноважений Комітету
Микола Якович Бараш
Загальні засади застосування законодавства про захист від
недобросовісної конкуренції .
Доповідач: Петро Георгійович Харченко, начальник управління
розслідувань недобросовісної конкуренції
Відповіді на запитання, обговорення
Практика правозастосування ст. 15-1 Закону України «Про
захист від недобросовісної конкуренції» на конкретних
прикладах.
Доповідач: Оксана Валеріївна Манько, заступник начальника
Управління розслідувань недобросовісної конкуренції
Відповіді на запитання, обговорення
Проблеми застосування законодавства щодо розміщення
інформації про товари харчової промисловості.
Доповідач: Олександр Анатолійович Поліводський, Заступник
Голови Комітету підприємців АПК при ТПП України,
Правнича Фірма «Софія», партнер.
Відповіді на запитання, обговорення
Підведення підсумків:
в.о. Голови АМК, Державний уповноважений Комітету
Микола Якович Бараш

10:10 - 10:20
10:20 – 10:50

10:50 – 11:10
11:10 – 11:40

11:40 – 12:00
12:00 – 12:30

12:30 – 12:50
12:50 – 13:00

З питань участі у заході звертатися:
- Правнича Фірма «Софія»: office@lawfirmsofiya.kiev.ua; тел.: (+38044) 3310485;
тел./факс: (+38044) 272-0685 або до
- Комітет підприємців АПК при ТПП України: Коваленко О.Т.:278-12-51,
Кудрик М.Н.: 583-50-69, Васильєва Т.Л.: 272-33-34.
Умови участі: для членів Комітету підприємців АПК при ТПП України участь
безкоштовна, за умови попередньої реєстрації.
Для інших учасників вартість участі – 550 грн. без ПДВ.

ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ
щодо участі в семінарі-практикумі
на тему:
«Практика застосування органами АМК України законодавства про
поширення інформації, яка вводить в оману в сфері виробництва та реалізації
харчової продукції (ст. 15 1 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»)»
Пропонується взяти участь у заході у якості партнера:
Послуги:
Розміщення банеру в залі проведення
заходу
Розміщення логотипу та назви компанії у
роздаткових матеріалах
Розповсюдження роздаткових матеріалів
серед учасників
Участь у події двох представників
партнера безкоштовно
ВАРТІСТЬ:






3 000 грн.

З питань участі у якості партнера просимо звертатися до організаторів.

