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На присудження «Юридичної премії 2020 року» може бути номіновано будь-якого юриста або юридичну фірму 
(адвокатське об'єднання), зокрема шляхом самовисування (в одній або кількох номінаціях).  
Для подання заявки заповніть Номінаційну анкету та надішліть її до «Юридичної практики».  

Номінування є безкоштовним. Однак ми просимо супроводжувати кожне подання  
організаційним внеском у розмірі 3 000 грн за одну номінацію. 

 
 Ексклюзивний 

автомобільный 
партнер

 

НОМІНАЦІЙНА АНКЕТА 
 ЮРИДИЧНОЇ ПРЕМІЇ 2020 РОКУ 

Проєкт «Юридичної практики» 

 
 

1. П.І.Б. особи / найменування компанії, номінованої на Юридичну премію 2020 року:  

 
2. Номінація (поставте позначку  V  ): 

Персоналії 
 Юрист року у сфері корпоративного права і M&A  Юрист року в судовій практиці 
 Юрист року у сфері конкурентного права  Юрист року у сфері арбітражу 
 Юрист року у сфері банківського і фінансового права  Юрист року у сфері інтелектуальної власності 
 Юрист року з роботи з проблемною заборгованістю  Юрист року у сфері банкрутства 
 Юрист року у сфері енергетики  Адвокат року з кримінальних справ 
 Юрист року з податкового консультування  Адвокат року у сфері White Collar Crime  
 Юрист року з податкових спорів  & Anticorruption 
 Юрист року у сфері супроводу приватних клієнтів  Найкращий партнер юридичної фірми 

Юридичні фірми – спеціалізація 
 Юридична фірма року у сфері корпоративного права  Юридична фірма року у сфері оподаткування 
 Юридична фірма року у сфері конкурентного права  Юридична фірма року з трансфертного ціноутворення 
 Юридична фірма року у сфері M&A  Юридична фірма року у сфері нерухомості 
 Юридична фірма року у сфері інтелектуальної власності  Юридична фірма року в судовій практиці 
 Юридична фірма року у сфері земельного права  Юридична фірма року в арбітражній практиці 
 Юридична фірма року у сфері комплаєнса  Юридична фірма року з транскордонних судових спорів 
 Юридична фірма року у сфері трудового права  Юридична фірма року в кримінальній практиці 
 Юридична фірма року у сфері сімейного права  Юридична фірма року у сфері White Collar Crime 
 Юридична фірма року у сфері медицини і фармацевтики  Юридична фірма року у сфері банківського 
 Юридична фірма року у сфері екології  і фінансового права 
 Юридична фірма року у сфері енергетики  Юридична фірма року з роботи з проблемною  
 Юридична фірма року в агросфері  заборгованістю 
 Юридична фірма року в IT-сфері  Юридична фірма року у сфері банкрутства 
 Юридична фірма року у сфері транспорту  Юридична фірма року у сфері захисту бізнесу 
 Юридична фірма року у сфері інфраструктури  Юридична фірма року у сфері міжнародної торгівлі 
 Юридична фірма року у сфері ВПК  Юридична фірма року у сфері Government Relations 

Юридичні фірми 
 Юридична фірма — відкриття року  Юридична фірма року Pro Bono 
 Юридична фірма — прорив року  Іноземна юридична фірма року 
 Регіональна юридична фірма року  Юридична фірма року 

3. Коротке обґрунтування: 
(рекомендуємо також надати детальне обґрунтування на окремих аркушах (див. Додаток) 
 

 

4. Ваша контактна інформація:  Банківські реквізити  
для сплати організаційного внеску: 

ТОВ "ПОДРОБИЦІ" 
п/р UA 83 322313 0000026000010033570  

у банку АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ, МФО 322313, 
код за ЄДРПОУ 31837433, 

Платник єдиного податку. Не є платником ПДВ. 
Призначення: Оплата за проведення дослідження 

анкет та інформації 

П.І.Б.  
Посада  
Телефон  
E-mail  
Умови. Анкета заповнюється окремо на кожного номінанта (фізичну або юридичну особу) в одній номінації. Допускається самовисування. Під час висування 
на присудження «Юридичної премії 2020 року» береться до уваги діяльність (заслуги) номінантів за період із 15 березня 2019 року до 15 березня 2020 року. 
Досягнення номінантів за межами зазначеного періоду може бути враховано як додатковий фактор. Юристи — переможці «Юридичної премії року» не можуть 
бути номіновані в тій самій номінації протягом двох років (юридичні фірми — протягом одного року) після отримання «Юридичної премії року». 
Усі подані анкети вважаються конфіденційною інформацією і будуть доступні тільки членам Номінаційної комісії та її робочої групи.  

Анкету надсилайте на e-mail: anketa@yurpremia.org до 15 травня 2020 року 
 

АНКЕТА

Анкети приймаються 
до 15 травня 2020 року
по e-mail: anketa@yurpremia.org
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З питань спонсорства та замовлення квитків звертайтеся до Вадима Шпачука,  
e-mail: anketa@yurpremia.org, моб.: (099) 290-12-44 , тел.: (044) 495-27-27

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
LEGAL AWARDS 2020

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРІВ /
СТАТУС

Генеральний партнер  
Церемонії

Ексклюзивний  
партнер

Церемонії

Офіційний партнер 
Церемонії Експонент

Розміщення статусу і логотипу партнера на брендволі заходу,  
в анонсах в газеті «Юридическая практика», а також в виданнях 
медіапартнерів заходу

   

Участь представників компанії-партнера в Церемонії 4 3 2 1

Розміщення лого на всіх анонсуючих матеріалах церемонії, на бренд-
воллах та квиткахгостей церемонії, а також на анкеті, яку заповнюють 
всі учасники рейтингу 

   

Розміщення статусу  
і логотипу компанії на сайті pravo.ua в розділі «Заходи», та на сайті  
yurpremia.org

   

Можливість розповсюдження рекламно-поліграфічної продукції 
партнера заходу

   

Можливість вручення 
нагороди на Церемонії  
(за погодженням  
з організатором)

   —

Розміщення банера партнера Церемонії  —  —

Згадування партнера Церемонії у пострелізах на сайті pravo.ua   — —

Згадування партнера заходу у репортажі газети «Юридическая 
практика» (фотографія чи згадування в тексті)

  — —

Організація фотозйомки заходу і передача комплекту 
фотографій  
на електронному носії (тільки для приватного користування)

   —

Можливість надати подарунки для всіх гостей Церемонії (280 + 
за погодженням 
з організатором)

  — —

ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ, ЄВРО * 4 000 3 000 2 500 1 600

* Вартість пакету буде розрахована в гривні за комерційним курсом на день оплати
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УМОВИ УЧАСТІ

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ЦЕРЕМОНІЇ

ФОРМАТ УЧАСТІ До 26 квітня  
включно

З 27 квітня  
до 13 травня З 14 травня

Один учасник 10 000 11 000 12 000

Для компаній – партнерів видавництва 
«Юридична практика» 9 500 10 000 11 000

Від 10 участників  
(стіл Вашої компанії від 10 до 12 осіб) 9 000 9 500 10 500

З питань спонсорства та замовлення квитків звертайтеся до Вадима Шпачука,  
e-mail: anketa@yurpremia.org, моб.: (099) 290-12-44 , тел.: (044) 495-27-27


