
Звіт   

про підготовлені фахівцями Генеральної дирекції ВГО АППУ та 

направлені членам Асоціації  роз’яснення податкового, іншого 

законодавства та різні інформаційні матеріали необхідні для обізнаності 

бухгалтерів станом на 01.12.2021 року 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведення  

Теми інформаційних 

матеріалів,  підготовлених  

та направлених членам 

Асоціації 

Підтвердження 

виконання 

 

СІЧЕНЬ 

1 11.01.2021 Роз’яснення на тему: «Єдина 

звітність з ПДФО,ЄСВ та 

військового збору». 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

2 12.01.2021 Роз’яснення  на тему : «З  1 

січня 2021 року 

запроваджено єдиний 

рахунок що потрібно знати!» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації 

 

3 14.01.2021 Особливості подання 

звітності та визначення 

податкових зобов’язань із 

плати за землю на 2021 рік. 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

4 16.01.2021 Аналіз статті Данила 

Гетманцева  «Які зміни 

чекають бізнес в 2021 році» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

5 21.01.2021 Роз’яснення на тему : 

«Зміни в оподаткуванні  

ПДФО деяких платників 

податку» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

6 21.01.2021 Інформаційне повідомлення : 

З 26 січня 2021 року 

зростають мінімальні ціни на 

окремі види алкогольної 

продукції 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

7 22.01.2021 Роз’яснення на тему: 

«Податок на нерухоме 

Надіслано на 

електронні 

 



майно, відмінне від 

земельної ділянки в 2021 

році». 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

8 25.01.2021 Інформаційний лист ДПС 

України № 18 «Щодо 

державної підтримки сфери 

культури, креативних 

індустрій, туризму, малого та 

середнього бізнесу у зв'язку з 

дією обмежувальних заходів, 

пов'язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби 

COVID-19». 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

ЛЮТИЙ 

9 03.02.2021 Роз'яснення: «Як отримати 

довідку про відсутність 

заборгованості – уникайте 

помилок при оформленні 

заяви» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

10 12.02.2021 Роз'яснення з питань 

практичного застосування 

норм податкового 

законодавства 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

11 22.02.2021 Судова практика щодо 

блокування реєстрації 

податкових накладних 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

12 24.02.2021 Інформаційний лист № 19 

«Щодо оподаткування 

нерезидентів та їх постійних 

представництв за 

результатами 2020 року та 

реєстрації платниками 

податків з 1 січня 2021 року» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

13 03.03.2021 Актуальна інформація по 

ТЦУ 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

14 04.03.2021 Роз’яснення на тему : «Нова 

акцизна накладна: про 

Надіслано на 

електронні 

 



можливі помилки при її 

складанні» 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

15 17.03.2021 Роз’яснення на тему: 

«Оновлені форми податкової 

накладної та податкової 

звітності з ПДВ» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

16 26.03.2021 Роз’яснення на тему: 

«Порядок заповнення 

розділу 3 повідомлення за 

формою № 20-ОПП» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

17 26.03.2021 Роз'яснення на тему: «У 

пошуках «ділової мети» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

18 31.03.2021 Роз’яснення на тему : «Зміни 

до форм податкової 

декларації, уточнюючого 

розрахунку, податкової 

накладної та порядку їх 

заповнення» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

КВІТЕНЬ 

19 01.04.2021 Роз'яснення ДПС України 

щодо особливостей 

складання податкових 

накладних та розрахунків 

коригування до податкових 

накладних. 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

20 06.04.2021 Роз’яснення на тему : «Деякі 

особливості проведення 

зовнішньоекономічної 

діяльності»   

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

21 07.04.2021 Роз’яснення на тему: 

«Єдиний рахунок: 

повернення 

помилково/надміру 

сплачених коштів та пені» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

22 08.04.2021 Роз’яснення на тему: 

«Відображення одноразової 

компенсації витрат, 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

 



понесених на сплату ЄСВ, у 

податковій декларації з 

податку на прибуток 

підприємств» 

Асоціації та 

ТВ 

23 

 

09.04.2021 Розроблена Пам'ятка для 

платника податку на додану 

вартість у разі віднесення 

його до переліку ризикових  

платників 

 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

25 15.04.2021 Роз'яснення на тему: 

«Постійні, тимчасові та 

спірні податкові різниці у 

обліку підприємств, що 

звітують за МСФЗ» 

 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

26 16.04.2021 Роз'яснення на тему: «Ризики 

та небезпека встановлення 

факту ведення нерезидентом 

діяльності через постійне 

представництво на території 

України. Чому важлива 

ділова мета та в чому 

небезпека не пройти РРТ-

Тест» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

27 19.04.2021 Роз'яснення на тему: «Зміни 

в оподаткуванні доходів, 

отриманих нерезидентом із 

джерелом їх походження з 

України» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

28 26.04.2021 Роз’яснення на тему: «Яка 

відповідальність передбачена 

у разі порушення порядку 

складання податкової 

декларації з ПДВ?» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

ТРАВЕНЬ 

29 05.05.2021 Інформаційний лист ДПС 

України № 20 на тему: 

«Щодо виконання 

нерезидентами обов'язків 

щодо взяття на податковий 

облік, а також реєстрації 

платниками податку на 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 



прибуток в Україні з 1 січня 

2021 року» 

30 

 

06.05.2021 Роз’яснення на тему: «ЄСВ-

звітність по-новому: ДПС 

про зміни та проблемні 

питання» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

31 07.05.2021 Бюлетень найбільш цікавих 

та інвестиційно-привабливих 

об‘єктів приватизації на 

території України від                    

05 травня 2021 року 

 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

ЧЕРВЕНЬ 

32 10.06.2021 Роз’яснення на тему : 

«Новий Порядок 

застосування штрафів за 

порушення у сфері ЗЕД»  

 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

33 24.06.2021 Роз’яснення на тему : «Нові 

норми щодо обов’язкового 

перебування на обліку в 

Державній митній службі 

України осіб нерезидентів, 

які здійснюють декларування 

товарів в Україні» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

ЛИПЕНЬ 

34 02.07.2021 Відеозапис та презентації 

податкової Конференції на 

тему «Попередження 

податкових ризиків. Належна 

податкова обачність» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

35 28.09.2021 Роз’яснення на тему : «Наказ 

МФУ від 27.08.2021 р.                       

№ 484, який набрав чинності 

24.09.2021 року» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

36 29.09.2021 Актуальні роз'яснення 

податкового законодавства 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

ЖОВТЕНЬ 



37 18.10.2021 Роз’яснення на тему: «Плата 

за землю:  запитання –

відповіді» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

ЛИСТОПАД 

38 02.11.2021 Роз’яснення на тему: 

«Застосування РРО/ПРРО: 

запитання-відповіді» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

39 30.11.2021  

Роз’яснення на тему: 

«Інструкція до Електронного 

кабінету ДПС України» 

Надіслано на 

електронні 

адреси членів 

Асоціації та 

ТВ 

 

 



Звіт 

про освітньо-просвітницькі заходи, які  організовані та проведені Генеральною дирекцією Асоціацією в 2021 році 

Модератор – Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведен

ня  

Назва  заходу  Партнери-  лектори 

(назва організації) 

Кількість учасників Підтвердження вжитих 

заходів 

 

 ЛЮТИЙ  

1 05.02.202

1 

Вебінар на тему 

«Законодавчі 

зміни, що 

набирають 

чинності з 1 січня 

2021 року з питань 

застосування РРО 

та програмних 

РРО. Z-звіти: 

форма, терміни та 

особливості 

зберігання, 

заокруглення 

копійок» 

Плотник Н. А. – 

заступник директора 

Департаменту-

начальника управління 

реєстрації та обліку 

платників податків 

Департаменту 

електронних сервісів  

ДПС України 

- Ярмоловським Ю. Є. – 

заступник начальника 

управління фактичних 

перевірок Департаменту 

податкового аудиту 

ДПС України 

 

55 https://appu.org.ua/videos-

collections/programni-rro-

osoblivosti-

re%d1%94straczi%d1%97-ta-

vikoristannya/ 

 

https://appu.org.ua/videos-

collections/osoblivosti-

vprovadzhennya-ta-

zastosuvannya-rro/ 

 

 

2 08.02.202

1 

Відео-запис 

Вебінару ВГО 

  https://appu.org.ua/videos-

collections/generalna-

 

https://appu.org.ua/videos-collections/programni-rro-osoblivosti-re%d1%94straczi%d1%97-ta-vikoristannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/programni-rro-osoblivosti-re%d1%94straczi%d1%97-ta-vikoristannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/programni-rro-osoblivosti-re%d1%94straczi%d1%97-ta-vikoristannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/programni-rro-osoblivosti-re%d1%94straczi%d1%97-ta-vikoristannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/programni-rro-osoblivosti-re%d1%94straczi%d1%97-ta-vikoristannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vprovadzhennya-ta-zastosuvannya-rro/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vprovadzhennya-ta-zastosuvannya-rro/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vprovadzhennya-ta-zastosuvannya-rro/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vprovadzhennya-ta-zastosuvannya-rro/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-pershij-v-czomu-roczi-on-lajn-vebinar-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-pershij-v-czomu-roczi-on-lajn-vebinar-dlya-svo%d1%97h-chleniv/


АППУ на тему: 

«Законодавчі 

зміни, що 

набирають 

чинності з 1 січня 

2021 року з питань 

застосування РРО 

та програмних 

РРО. Z-звіти: 

форма, терміни та 

3особливості 

зберігання, 

Заокруглення 

копійок» 

Плотник Н. А. – 

заступник директора 

Департаменту-

начальника управління 

реєстрації та обліку 

платників податків 

Департаменту 

електронних сервісів  

ДПС України 

- Ярмоловським Ю. Є. – 

заступник начальника 

управління фактичних 

перевірок Департаменту 

податкового аудиту 

ДПС України 

direkcziya-vgo-appu-provela-

pershij-v-czomu-roczi-on-lajn-

vebinar-dlya-svo%d1%97h-

chleniv/ 

https://youtu.be/QaI9hTDaaIc 

3 09.02.202

1 

Відповіді на тему: 

«Законодавчі 

зміни, що 

набирають 

чинності з 1 січня 

2021 року з 

питань 

застосування РРО 

та програмних 

РРО. Z-звіти: 

форма, терміни та 

особливості 

зберігання, 

 

 

 

Плотник Н. А. – 

заступник директора 

Департаменту-

начальника управління 

реєстрації та обліку 

платників податків 

Департаменту 

електронних сервісів  

ДПС України 

 Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 

https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-pershij-v-czomu-roczi-on-lajn-vebinar-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-pershij-v-czomu-roczi-on-lajn-vebinar-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-pershij-v-czomu-roczi-on-lajn-vebinar-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-pershij-v-czomu-roczi-on-lajn-vebinar-dlya-svo%d1%97h-chleniv/


заокруглення 

копійок» 

- Ярмоловським Ю. Є. – 

заступник начальника 

управління фактичних 

перевірок Департаменту 

податкового аудиту 

ДПС України 

4 10.02.202

1 

Інформаційні 

матеріали на 

тему: «Головні 

акценти 

фінансової 

МСФЗ-звітності 

за 2020 рік» 

Олена Харламова – 

Віце-президент ГС 

«Палата аудиторів і 

бухгалтерів України» 

109 Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 

5 12.02.202

1 

Масштабний 

семінар за участю 

представників 

ДПС України та 

партнерів на теми: 

податок на 

прибуток 

підприємств: 

новації 

у 2021 році; 

податок на додану 

вартість: новації 

у 2021 році; 

актуальні питання 

ТЦУ та ключові 

Олексій Задорожний – 

начальник управління 

вдосконалення 

методології з податку на 

прибуток підприємств 

Департаменту правової 

роботи ДПС 

України; Сергій 

Тимошенко – заступник 

Директора 

департаменту – 

начальник                                   

управління  вдосконале

ння непрямого 

оподаткування 

88   



зміни; головні 

акценти 

фінансової МСФ-

Звітності 

за 2020 рік; плата 

за землю: 

особливості 

оподаткування 

у 2021 році; 

податок на доходи 

фізичних осіб та 

Єдиний 

соціальний 

внесок; 

субсидіарна та 

солідарна 

відповідальність 

посадових осіб 

контролюючих 

органів. Що 

потрібно знати, 

щоб не нести 

відповідальності 

за борги 

підприємства. 

 

Департаменту правової 

роботи ДПС України 

Лариса Врублевська – 

член Ради ВГО АППУ, 

Керівник практики 

бухгалтерського і 

податкового обліку та 

трансфертного 

ціноутворення 

Юридичної Групи 

«EUCON»; 

Олена Харламова - 

Ректор ПВНЗ 

«Міжнародна академія 

сертифікації 

бухгалтерів і 

аудиторів», Віце-

президент ГС «Палата 

аудиторів і бухгалтерів 

України; 

Павло Міхайліді – 

президент Спілки 

кризис-менеджерів 

України 

6 16.02.202

1 

Відеозапис на 

тему: «Податок на 

Олексій Задорожний – 

начальник управління 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

https://youtu.be/wGYZfuFopG

E 

 



прибуток 

підприємств: 

новації у 2021 

році» 

вдосконалення 

методології з податку 

на прибуток 

підприємств 

Департаменту правової 

роботи ДПС України 

7 16.02.202

1 

Відеозапис на 

тему: «Податок на 

додану вартість: 

новації у 2021 

році» 

Сергій Тимошенко – 

заступник Директора 

департаменту – 

начальник                                   

управління  

вдосконалення 

непрямого 

оподаткування 

Департаменту правової 

роботи ДПС України 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

https://youtu.be/69DiQ0uVrqI  

8 17.02.202

1 

 

Відеозапис на 

тему: «Актуальні 

питання ТЦУ та 

ключові зміни» 

Лариса Врублевська – 

член Ради ВГО АППУ, 

Керівник практики 

бухгалтерського і 

податкового обліку та 

трансфертного 

ціноутворення 

Юридичної Групи 

«EUCON» 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

https://youtu.be/LjBDgYDa8n

w 

 

9 17.02.202

1 

Відеозапис на 

тему: «Головні 

акценти 

Олена Харламова - 

Ректор ПВНЗ 

«Міжнародна академія 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

https://youtu.be/QaI9hTDaaIc  



фінансової 

МСФЗ-звітності 

за 2020 рік» 

сертифікації 

бухгалтерів і 

аудиторів», Віце-

президент ГС «Палата 

аудиторів і бухгалтерів 

України; 

10 18.02.202

1 

Відозапис на 

тему: «Плата за 

землю: 

особливості 

оподаткування у 

2021 році» та 

«податок на 

доходи фізичних 

осіб та єдиний 

соціальний 

внесок» 

Катерина Гривнак – 

Начальник Управління 

захисту прав платників 

податків Генеральної 

дирекції ВГО АППУ 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

https://youtu.be/QcLWo2Moo

Bw 

 

11 19.02.202

1 

Відеозапис на 

тему: 

«Субсидарна та 

солідарна 

відповідальність 

посадових осіб 

контролюючих 

органів. Що 

потрібно знати, 

щоб не нести 

відповідальності 

Павло Міхайліді – 

президент Спілки 

кризис-менеджерів 

України 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

https://youtu.be/iALGLd7-P10  



за борги 

підприємства» 

12 25.02.202

1 

Відповіді ДПС 

України на 

запитання, які 

виникають у 

зв’язку із 

запровадженням 

об’єднаної 

звітності з ПДФО 

та ЄСВ. 

Збір та опрацювання  

проблемних питань 

членів ВГО АППУ 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

13 11.03.202

1 

Он-лайн зустріч у 

форматі 

відеоконференції 

членів АППУ з 

керівництвом 

Держмитслужби 

України 

Валерій Мальнов - 

начальник Управління 

митних платежів 

Державної митної 

служби 

18 Голів Рад 

Територіальних 

відділень у регіонах 

України, 21 

представник 

підприємств — членів 

АППУ 

https://appu.org.ua/main-
news/robocha-on-lajn-zustrich-
predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-
asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-
ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-
derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-
sluzhbi-ukra%d1%97ni/ 
 
 

 

 

14 18.03.202

1 

Вебінар на тему: 

«Податок на 

доходи фізичних 

осіб. Майнове 

декларування 

2020». 

Леся Кашпур — 

начальник управління  

методології та 

роз’яснення 

податкового 

законодавства ВГО 

АППУ 

24 https://appu.org.ua/videos-

collections/podatok-na-dohodi-

fizichnih-osib-ta-

%d1%94dinij-soczialnij-

vnesok/ 

 

 

https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-ta-%d1%94dinij-soczialnij-vnesok/
https://appu.org.ua/videos-collections/podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-ta-%d1%94dinij-soczialnij-vnesok/
https://appu.org.ua/videos-collections/podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-ta-%d1%94dinij-soczialnij-vnesok/
https://appu.org.ua/videos-collections/podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-ta-%d1%94dinij-soczialnij-vnesok/
https://appu.org.ua/videos-collections/podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-ta-%d1%94dinij-soczialnij-vnesok/


15 19.03.202

1 

Інформаційні 

матеріали та 

відео-запис 

вебінару на тему: 

"Податок на 

доходи фізичних 

осіб. майнове 

декларування" 

Попередньо був збір та 

опрацювання  

проблемних запитань 

членів ВГО АППУ 

 Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 

16 30.03.202

1 

Он-лайн вебінар 

на 

тему: «Правильніс

ть застосування 

норм трудового 

законодавства 

Заступник Директора 

Департаменту з питань 

праці Коновалова О.А. 

64 https://appu.org.ua/videos-

collections/pravilnist-

zastosuvannya-norm-

trudovogo-zakonodavstva-

derzhavnij-kontrol-za-

doderzhannyam-

zakonodavstva-pro-praczyu/ 

 

 

17 30.03.202

1 

Інформаційні 

матеріали по 

Вебінару: 

«Правильність 

застосування 

норм трудового 

законодавства. 

Державний 

контроль за 

додержанням 

законодавства про 

працю» 

Попередньо був збір та 

опрацювання  

проблемних запитань 

членів ВГО АППУ 

 Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 

https://appu.org.ua/videos-collections/pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/videos-collections/pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/videos-collections/pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/videos-collections/pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/videos-collections/pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/videos-collections/pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/videos-collections/pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/


18 31.03.202

1 

Відео-запис 

вебінару на тему: 

«Правильність 

застосування 

норм трудового 

законодавства. 

Державний 

контроль за 

додержанням 

законодавства про 

працю» 

Заступник Директора 

Департаменту з питань 

праці Коновалова О.А. 

 https://youtu.be/zW25RIPGS8

0 

 

КВІТЕНЬ 

19 06.04.202

1 

Вебінар на тему: 

«Акциз. Нові 

податкові зміни - 

2021». 

Філозоп Андрій 

Іванович – Начальник 

відділу методології з 

питань адміністрування 

акцизного податку, 

виробництва та обігу 

підакцизних товарів, 

розгляду звернень 

громадян та ІПК 

Управління 

адміністрування 

акцизного податку 

Департаменту 

контролю за 

підакцизними товарами 

ДПС України 

У заході прийняли 

участь понад 30 

платники податків – 

членів Асоціації з 

різних регіонів 

України та міста 

Києва, а саме: ТОВ 

«Теліані Трейдінг», 

ТОВ «Рома», АТ 

«Мотор Січ», ТОВ 

«СП «Автострада», 

ТОВ СП «Нібулон», 

ПРАТ «Ветропак 

Гостомельський 

Склозавод», ТОВ «Вог 

Рітейл», ТОВ «Фірма 

https://youtu.be/xzkqTG0mNL

s 

 



Мельник Ірина Юріївна 

– Начальник відділу 

методології акцизного 

податку Управління 

вдосконалення 

непрямого 

оподаткування 

Департаменту 

методології ДПС 

України  

 Бондар Людмила 

Михайлівна – Головний 

державний ревізор-

інспектор відділу 

методології з питань 

адміністрування 

акцизного податку, 

виробництва та обігу 

підакцизних товарів, 

розгляду звернень 

громадян та ІПК 

Управління 

адміністрування 

акцизного податку 

Департаменту 

контролю за 

підакцизними товарами 

ДПС України 

Технова», ТОВ «ЗЛГЗ 

Златогор», ТОВ 

«Трансінвестсервіс», 

ТОВ 

«Білоцерківхлібпродук

т», АТ «Слов’янські 

Шпалери — КФТП», 

ТЗОВ «НВП Гетьман», 

ТОВ «Микулинецький 

Бровар», АТ «Світло 

Шахтаря», ТОВ 

«Прилуцький 

нафтоналив», ТОВ 

«Призма стайл», ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Бориспіль», 

ПрАТ «АК 

«Українські 

Вертольоти», ТОВ 

«Свісс Кроно», ТОВ 

«Фабрика 

Агрохімікатів», ТОВ 

«ТВК Львівхолод», 

ПрАТ «Природні 

Ресурси», ПАТ 

Укртатнафта». 



Тутецька Юлія 

Іванівна – Головний 

державний ревізор-

інспектор відділу 

методології з питань 

адміністрування 

акцизного податку, 

виробництва та обігу 

підакцизних товарів, 

розгляду звернень 

громадян та ІПК 

Управління 

адміністрування 

акцизного податку 

Департаменту 

контролю за 

підакцизними товарами 

ДПС України 

20 07.04.202

1 

Матеріали з 

вебінару на тему: 

«Акциз. Нові 

податкові зміни - 

2021» 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 https://youtu.be/xzkqTG0mNL

s 

 

21 12.04.202

1 

Відповіді на 

запитання 

платників 

податків за 

результатами 

Опрцьовані запитання 

та відповіді надані 

фахівцями ДПС 

України та зроблена 

 Надіслані на електронні 

адреси членів асоціації та ТВ 

 



вебінару, 

проведеного 

асоціацією 

платників 

податків україни 

06.04.2021 року 

на тему: «Акциз. 

Нові податкові 

зміни – 2021» 

розсилка членам ВГО 

АППУ 

22 13.04.202

1 

Відеозапис 

спільної он-лайн 

Конференції ВГО 

АППУ, УСПП та 

Антикризової 

Ради громадських 

організацій з 

питань 

імплементації 

норм Закону 

України «Про 

Бюро економічної 

безпеки України» 

для інформації: 

розсилка членам ВГО 

АППУ 

 https://youtu.be/xpnQM25qQ1

w 

 

23 14.04.202

1 

Он-лайн семінар: 

Податкові 

перевірки: 

правильна 

тактика захисту та 

Дмитро Кулик - 

Адвокат, молодший 

партнер ЮК «Legal 

House»     

 

понад 60 підприємств https://youtu.be/LFnV2tG_Hg

w 

https://youtu.be/kzXa52Bvua8 

https://youtu.be/MAVUlM5Q

m6A 

 

https://youtu.be/LFnV2tG_Hgw
https://youtu.be/LFnV2tG_Hgw
https://youtu.be/kzXa52Bvua8
https://youtu.be/MAVUlM5Qm6A
https://youtu.be/MAVUlM5Qm6A


секрети 

успішного 

оскарження. 

 

 

Зміни в 

оподаткуванні 

доходів, 

отриманих 

нерезидентом із 

джерелом їх 

походження з 

України. 

 

 

 

 

 

постійні, 

тимчасові та 

спірні податкові 

різниці у обліку 

підприємств, що 

звітують 

за мсфз. 

 

 

 

 

 

Лектор: Олександр 

Одрінський - заступник 

начальника Управління 

– начальник відділу 

перевірок фінансових 

операцій у сфері 

матеріального 

виробництва 

Управління 

податкового аудиту 

фінансових операцій ГУ 

ДПС у місті Києві 

 

Сергій Рогозний - член 

Ради ФПБАУ, Керівник 

комітету з питань 

фінансів ФПБАУ, 

Директор ТОВ МІК 

«Старт», аудитор, 

консультант з МСФЗ 

https://youtu.be/mHzO2qotL4c 

https://youtu.be/mHzO2qotL4c 

https://youtu.be/QUoKk5f2mA

8 

 

https://appu.org.ua/main-

news/generalna-direkcziya-

vgo-appu-provela-chergovij-

praktichnij-bezkoshtovnij-on-

lajn-seminar-u-formati-

videokonferenczi%d1%97-

dlya-svo%d1%97h-chleniv/ 

 

24 20.04.202

1 

Роз'яснення на 

тему: «Податкові 

перевірки: 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 Надіслані на еклектронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 

https://youtu.be/mHzO2qotL4c
https://youtu.be/mHzO2qotL4c
https://youtu.be/QUoKk5f2mA8
https://youtu.be/QUoKk5f2mA8
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/


правильна 

тактика захисту та 

секрети 

успішного 

оскарження» 

25 20.04.202

1 

Відповіді 

Держмитслужби 

України на 

запитання які 

були озвучені на 

он-лайн робочій 

зустрічі 

представників 

бізнесу – членів 

АППУ з 

керівництвом 

Держмитслужби 

України 11 

березня 2021 

року. 

Надіслано членам ВГО 

АППУ, якими були 

надані запитання 

Держмитслужбі 

 Надіслані на електронні 

адреси: ТОВ "Фабрика 

агрохімікатів", СП ТОВ 

"Модерн-експо",          ТОВ 

"Се Борднетце -Україна", 

ТОВ "ВО 

Дніпрошкіргалантерея", 

ТОВ"Тін імпекс", 

ТВ в Черкаській, Рівненській 

областях, а також  ТОВ 

"Теріхем тервакоскі", ТОВ 

"СЕ Борднетце -Україна" 

 

ТРАВЕНЬ 

26 18.05.202

1 

Вебінар на тему :   

ПДВ-2021: 

податкові новації, 

Критерії 

ризиковості 

платника податку, 

Чижа А. Ю. - директора 

Департаменту 

управління ризиками; 

Тимошенка С. П. - 

заступника Директора 

департаменту - 

начальника управління 

72 https://appu.org.ua/videos-

collections/generalna-

direkcziya-vgo-appu-provela-

vebinar-na-temu-pdv-2021-

novi-zmini-v-opodatkuvanni/ 

 

 

https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/


ПН/РК: 

складення, 

реєстрація, 

розблокування, 

Як уникнути 

блокування 

ПН/РК тощо. 

вдосконалення 

непрямого 

оподаткування 

Департаменту 

методології. 

Кононова Алла 

Миколаївна – 

начальник відділу 

розгляду звернень з 

ПДВ Управління 

вдосконалення 

непрямого 

оподаткування 

Департаменту 

методології ДПС 

України 

Осаволюк Олександр 

Олександрович – 

начальник Управління 

аналізу податкової та 

фінансової звітності 

Департаменту 

управління ризиками 

ДПС України 

Лобкарьова Марина 

Геннадіївна – заступник 

начальника Управління 

— начальник відділу 



адміністрування ПДВ 

Управління аналізу 

податкової та 

фінансової звітності 

Департаменту 

управління ризиками 

ДПС України 

27 21.05.202

1 

Відеозапис та 

інформаційні 

матеріали на тему 

"ПДВ: нові 

податкові зміни. 

Критерії 

ризиковості 

платника податку. 

ПН/РК: 

складення, 

реєстрація, 

розблокування. 

Як уникнути 

блокування 

реєстрації ПН/РК" 

розсилка членам ВГО 

АППУ 

 https://youtu.be/kbIoENI1oXw  

28 24.05.202

1 

Інформаційні 

матеріали на тему 

"ПДВ: нові 

податкові зміни. 

Критерії 

ризиковості 

розсилка членам ВГО 

АППУ 

 Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 



платника податку. 

ПН/РК: 

складення, 

реєстрація, 

розблокування. 

Як уникнути 

блокування 

реєстрації ПН/РК" 

ЧЕРВЕНЬ 

29 15.06.202

1 

Вебінар виключно 

з питань ТЦУ 

Інна Якушко  – 

Заступник начальника 

ГУ ДПС у місті Києві. 

Сусанна Міхонік – 

Начальник управління 

трансфертного 

ціноутворення ГУ ДПС 

у місті Києві. 

Костянтин Кравчук – 

Заступник начальника 

управління 

трансфертного 

ціноутворення ГУ ДПС 

у місті Києві. 

Лариса Врублевська – 

член Ради ВГО АППУ, 

Керівник практики 

бухгалтерського і 

податкового обліку та 

51 https://appu.org.ua/videos-

collections/8330/ 

 

 

https://appu.org.ua/videos-collections/8330/
https://appu.org.ua/videos-collections/8330/


трансфертного 

ціноутворення 

Юридичної Групи 

«EUCON». 

 

30 17.06.202

1 

Інформаціні 

матеріали з 

вебінару з питань 

ТЦУ 

розсилка членам ВГО 

АППУ 

 https://youtu.be/okth8uRdL3A  

31 22.06.202

1 

Актуальні 

питання-відповіді 

з питань 

трансфертного 

ціноутворення 

Опрацьовані питання 

членів ВГО АППУ та 

здійснена розсилка 

відповідей членам ВГО 

АППУ 

 Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 

ЛИПЕНЬ 

32 07.07.202

1 

Робоча нарада за 

участю 

Територіальних 

відділень ВГО 

АППУ в областях 

та м. Києві, 

спільно з 

представниками 

Державної 

податкової 

служби України 

та ГУ ДПС в 

областях і місті 

161 представник 

податкової служби з 

усіх без виключення 

регіонів України та в 

місті Києві. 

Понад 70 підприємств – 

членів ВГО АППУ із 10 

регіонів України та 

міста Києва 

Від податкових 

органів усіх без 

виключення регіонів 

України та міста Києва 

- 161 представник, від 

бізнесу - 73 

підприємства  

https://appu.org.ua/videos-

collections/generalna-

direkcziya-vgo-appu-razom-z-

predstavnikami-dps-

ukra%d1%97ni-mu-dps-po-

roboti-z-vpp-gu-dps-v-

oblastyah-v-misti-

ki%d1%94vi-a-takozh-

golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-

platnikami-podatkiv/ 

 

 

https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv/


Києві, платників 

податків – членів 

Асоціації з усіх 

питань, які 

стосуються ПДВ. 

33 09.07.202

1 

Відео-запис 

Вебінару - Першої 

Робочої зустрічі, 

яка відбулася 7 

липня цього року. 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 https://youtu.be/1Pv6PXnbiLk  

ЖОВТЕНЬ 

34 04.10.202

1 

Вебінар на тему: 

«Актуальні 

питання 

застосування 

МСФЗ 

платниками 

податків» 

Олена Харламова - 

експерт з МСФЗ, 

сертифікований 

аудитор, Віце-

Президент у ГС ПАБУ 

Костянтин Азаренко - 

MBA, CFA, 

сертифікований 

фінансовий аналітик 

Олена Дядюн - 

консультант з МСФЗ, 

сертифікований 

бухгалтер IFA, IPFM , 

член ФПБАУ 

Сергій Рогозний - 

консультант з МСФЗ, 

сертифікований 

79 https://appu.org.ua/videos-

collections/finansovi-

instrumenti-poshireni-

pitannya-praktichnogo-

zastosuvannya/ 

 

 

https://appu.org.ua/videos-

collections/kostyantin-

azarenko-mba-cfa-

sertifikovanij-finansovij-

analitik/ 

https://appu.org.ua/videos-

collections/sergij-rogoznij-

konsultant-z-msfz-

sertifikovanij-auditor/ 

 

https://appu.org.ua/videos-collections/finansovi-instrumenti-poshireni-pitannya-praktichnogo-zastosuvannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/finansovi-instrumenti-poshireni-pitannya-praktichnogo-zastosuvannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/finansovi-instrumenti-poshireni-pitannya-praktichnogo-zastosuvannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/finansovi-instrumenti-poshireni-pitannya-praktichnogo-zastosuvannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/finansovi-instrumenti-poshireni-pitannya-praktichnogo-zastosuvannya/
https://appu.org.ua/videos-collections/kostyantin-azarenko-mba-cfa-sertifikovanij-finansovij-analitik/
https://appu.org.ua/videos-collections/kostyantin-azarenko-mba-cfa-sertifikovanij-finansovij-analitik/
https://appu.org.ua/videos-collections/kostyantin-azarenko-mba-cfa-sertifikovanij-finansovij-analitik/
https://appu.org.ua/videos-collections/kostyantin-azarenko-mba-cfa-sertifikovanij-finansovij-analitik/
https://appu.org.ua/videos-collections/kostyantin-azarenko-mba-cfa-sertifikovanij-finansovij-analitik/
https://appu.org.ua/videos-collections/sergij-rogoznij-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-auditor/
https://appu.org.ua/videos-collections/sergij-rogoznij-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-auditor/
https://appu.org.ua/videos-collections/sergij-rogoznij-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-auditor/
https://appu.org.ua/videos-collections/sergij-rogoznij-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-auditor/


аудитор, член Ради та 

керівник комітету з 

фінансів ФПБАУ 

https://appu.org.ua/videos-

collections/olena-dyadyun-

konsultant-z-msfz-

sertifikovanij-buhgalter-ifa-

ipfm-chlen-fpbau/ 

 

35 05.10.202

1 

Інформаційні 

матеріали 

вебінару на тему: 

«Актуальні 

питаня 

застосування 

МСФЗ 

платниками 

податків» 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації  та 

ТВ 

 

36 06.10.202

1 

Відео-зйомки 

лекторів Вебінару 

«Актуальні 

питання 

застосування 

МСФЗ 

платниками 

податків» 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 https://youtu.be/tUz9V7aq40Y  

37 07.10.202

1 

Професійні 

виступи лекторів 

Вебінару для 

членів 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 Надіслані на електронні 

адреси членів Асоціації. 

 

https://appu.org.ua/videos-collections/olena-dyadyun-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-buhgalter-ifa-ipfm-chlen-fpbau/
https://appu.org.ua/videos-collections/olena-dyadyun-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-buhgalter-ifa-ipfm-chlen-fpbau/
https://appu.org.ua/videos-collections/olena-dyadyun-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-buhgalter-ifa-ipfm-chlen-fpbau/
https://appu.org.ua/videos-collections/olena-dyadyun-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-buhgalter-ifa-ipfm-chlen-fpbau/
https://appu.org.ua/videos-collections/olena-dyadyun-konsultant-z-msfz-sertifikovanij-buhgalter-ifa-ipfm-chlen-fpbau/


38 12.10.202

1 

Спільна он-лайн 

Робоча нарада з 

усіх проблемних 

питань платників 

податків – членів 

ВГО АППУ, які 

стосуються ПДВ. 

Чиж Антон Юрійович – 

Директор Департаменту 

управління ризиків 

ДПС України: 

Лобкарьова Марина 

Генадіївна – Заступник 

начальника Управління 

- начальник відділу 

адміністрування ПДВ 

Департаменту 

управління ризиків 

Осаволюк Олександр 

Олександрович - 

Начальник Управління 

аналізу фінансової та 

податкової звітності 

Департаменту 

управління ризиків 

Виступ Директора 

Департаменту 

адміністративного 

оскарження ДПС 

України Ірини 

Антоненко на тему – 10 

хв. 

183 представника 

податкової служби та 

85 підприємств 

https://youtu.be/0Qd_NsBq-rc  

ЛИСТОПАД 

39 11.11.202

1 

Вебінар на тему: 

«Річна фінансова 

Олексій Задорожний – 

начальник управління 

В заході прийняли 

участь платники 

https://appu.org.ua/videos-

collections/richna-finansova-

 

https://appu.org.ua/videos-collections/richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku-na-pributok/
https://appu.org.ua/videos-collections/richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku-na-pributok/


звітність – 

декларація з 

податку на 

прибуток» 

вдосконалення 

методології з податку 

на прибуток 

підприємств 

Департаменту правової 

роботи ДПС України 

податків — члени 

Асоціації з різних 

регіонів України та 

міста Києва, зокрема:  

АБ «Укргазбанк»,  АТ 

«Кредобанк»,                      

ПрАТ «Хлібпром», 

ТОВ «Самбірська 

сонячна стація», ПрАТ 

«Природні ресурси», 

ТОВ «СВІСС — 

КРОНО»,  ТОВ 

Теріхем Тервакоскі», 

ТОВ «Епіцентр К»,                

АТ «Таскомбанк» та 

інші. 

zvitnist-deklaracziya-z-

podatku-na-pributok/ 

 

40 12.11.202

1 

Відео-зйомка 

виступу лектора 

ДПС України на 

Вебінарі ВГО 

АППУ 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 https://youtu.be/kHZFO7Xtu-

w 

 

41  

22.11.202

1 

Вебінар на тему: 

«Операції з 

нерезидентами – 

основні податкові 

аспекти» 

Сусанна Міхонік - 

начальник управління 

трансфертного 

ціноутворення ГУ ДПС 

у м. Києві. 

Олександр Семенище - 

начальник відділу 

67 https://youtu.be/A4mEhl6aR74 

https://youtu.be/yqjrJyxgh5c 

https://youtu.be/m-

HFyPM0kzc 

 

https://appu.org.ua/videos-collections/richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku-na-pributok/
https://appu.org.ua/videos-collections/richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku-na-pributok/
https://youtu.be/A4mEhl6aR74
https://youtu.be/yqjrJyxgh5c


перевірок іноземних 

представництв 

управління податкового 

аудиту фінансових 

операцій ГУ ДПС у м. 

Києві. 

 

Інна Якушко - 

заступник начальнику 

ГУ ДПС у м. Києві. 

42 22.11.202

1 

Презентації 

лекторів вебінару 

22.11.2021 року 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 Надіслано на електронні 

адреси членів Асоціації та 

ТВ 

 

43 

 

23.11.202

1 

Відео-зйомка 

Вебінару 22.11.21 

Розсилка членам ВГО 

АППУ 

 https://youtu.be/yqjrJyxgh5c 

https://youtu.be/zZL5Nxz1YY

w 

 

ГРУДЕНЬ  

44 14.12.202

1 

Робоча зустріч за 

участю керівників 

Державної митної 

служби України, 

керівників  ВГО 

«Асоціація 

платників 

податків», Голів 

територіальних 

відділень ВГО 

АППУ та 

Президент АППУ - 

Грігола  Катамадзе  

Віце-президент ВГО 

АППУ з питань митної 

політики – Анатолій 

Макаренко 

Перший заступник 

Голови Держмитслужби 

України – Олександр 

Щуцький, представники 

бізнесу та ТВ АППУ 

20 https://appu.org.ua/main-
news/vidbulasya-persha-spilna-
robocha-zustrich-vgo-appu-na-choli-
prezidenta-appu-grigola-katamadze-ta-
derzhmitsluzhbi-ukra%d1%97ni-na-
choli-pershogo-zastupnika-oleksandra-
shuczkogo/ 

 

https://youtu.be/yqjrJyxgh5c


платників 

податків - членів 

ВГО АППУ 

 



№п/п вх.№ дата Підприємсто/устано

ва 

звідки надійшов 

лист/запит 

Вжиті заходи Відповідь 

заявнику 

1.   2020р. Звернення від  

ПрАТ «СБК» про 

надання роз'яснень 

щодо податкового 

законодавства 

Направлено 

звернення до ДПС 

України  №1/6 від 

04.01.2021 

Лист на ПрАТ 

«СБК» № 2/9 від 

11.01.2021 

№16/9 від 

22.01.2021 

2.  4/9 20.01.2021 Звернення від  

ТДВ 

«Микулинецький 

бровар» щодо 

рейдерського захвату 

земельних ділянок  

Направлено лист-

звернення до 

Міністерства 

юстиції України 

№13/7 від 

21.01.2021,№25/7 від 

22.01.2021,№49/7 від 

11.02.2021 

Повідомлено в 

телефонному 

режимі 

3.  6/6 26.01.2021 ДПС України (РРО) 09.02.2021 надіслані 

на електронні адреси 

членів Асоціації та 

ТВ 

 

4.  7/6 26.01.2021 ДП «Сарненський 

лісгосп» щодо 

питання рентної 

плати 

Розглянуто в межах 

повноважень ВГО 

АППУ  

Направлено лист 

заявнику №29/9 

від 26.01.21 

5.  9/9 28.01.2021 Звернення від  

ТОВ «І ЕС ТІ Медіа»  

щодо блокування 

податкових 

накладних 

Направлено лист до 

ДПСУ №32/6 від 

28.01.21 №47/6 

08.02.2021  

Направлено лист 

заявнику №35/9 

від 29.01.21 

6.  10/7 04.02.2021 Звернення від  

ТДВ 

«Микулинецький 

бровар»  

Направлено лист до 

Міністерства 

юстиції України  

№ 49/7 від 

11.02.2021 

Повідомлено в 

телефонному 

режимі 

7.  15/9 11.02.2021 Звернення від  

ТОВ «ЛВР 

Кондитер» 

щодо блокування 

податкових 

накладних 

Направлено лист до 

ДПСУ №50/6 від 

11.02.2021.   

Вирішено питання 

блокування 

податкових 

накладних  

Повідомлено 

заявника в 

телефонному 

режимі 

8.  16-

35/10 

11-

15.02.2021 

Звернення від ТВ 

АППУ у областях 

щодо зустрічі з 

Головою ДМСУ  

Направлено лист до 

ДМСУ №63/6/1 від 

22.02.2021 

          

Опрацьовані усі 

під час 

проведення 

робочої зустрічі  

9.  47/6/1 19.02.2021 Лист ДМСУ щодо 

підписання 

Меморандуму 

Підписано 

Меморандум 

24.02.2021 

 



10.  52/10 26.02.2021 Звернення Голови ТВ 

Вінницької області 

щодо надання 

роз'яснень 

податкового 

законодавства  

 ТОВ «Бізнес АЮ 

груп» 

Направлено запит до 

ДПС від 01.03.2021 

№75/6, від 

30.03.2021 №115/6 

 

Направлено лист 

заявнику №96/10 

від 16.03.2021 

11.  65/14 15.03.2021 Депутатське 

звернення  щодо 

члена Правління 

Хотенко О.А 

Направлено Запит до 

ДПС від 15.03.2021 

№95/6 

Направлено лист 

заявнику № від 

08.04.2021 

№130/14 

12.  89/14 29.03.2021 Асоціація 

«УкрЕККА» щодо 

РРО 

Направлено запит до  

ДПС № 115/6 від 

30.03.2021 

Направлено лист 

до Асоціації 

«Українські 

електроніка, 

комп'ютери, 

касові апарати» 

№ 157/14 від 

21.04.2021 

13.  92/10

-96-

10 

31.03.2021 Листи від ТВ ВГО 

АППУ  щодо 

внесення змін до 

Законодавства 

стосовно ФДМУ 

Направлено лист до 

ФДМУ з 

пропозиціями ТВ 

ВГО АППУ у 

областях № 129/14 

від 07.04.2021 

ТВ ВГО АППУ 

повідомлено на 

електронні 

пошти   

14.  98/6 31.03.2021 Лист від ДПС щодо 

внесення змін та 

пропозицій 

Законопроектів № 

4572,4574 по ФДМУ 

Направлено лист до 

ФДМУ з 

пропозиціями ТВ 

ВГО АППУ у 

областях № 129/14 

від 07.04.2021 

Законопроєкт 

ВГО АППУ 

опрацьований, 

надіслані 

пропозиції та 

зауваження.Отри

мано лист 

подяку ФДМУ 

15.  99/9 01.04.2021 Лист від ПрАТ 

«Індар» щодо щодо 

внесення змін до 

діючого 

Законодавства 

стосовно ФДМУ  

Направлено лист до 

ФДМУ з 

пропозиціями ТВ 

ВГО АППУ у 

областях № 129/14 

від 07.04.2021 

Включені до 

пропозиціїй, 

направлених до 

ФДМУ 

16.  102/9 02.04.2021 Звернення від ПрАТ 

«Айпек» стосовно  

проблемних питань  

відшкодування 

ПДВ(оскарження 

ППР) 

Направлено 

звернення до ДПС 

від 05.04.2021 

№126/6 та №249/6 

від 01.06.2021  

Заявника 

повідомлено в 

телефонному 

режимі 

17.  105/1

4 

06.04.2021 Звернення від ТОВ 

«Май юей» щодо 

віднесення його до 

категорії ризикових 

та як наслідок 

блокування 

Направлено 

звернення до ДПС 

від 07.04.2021 

№127/6 

Заявника 

повідомлено в 

телефонному 

режимі 



податкових 

накладних 

18.  112/6/

1 

15.04.2021 Лист від ДМСУ щодо 

оціночної місії 

Направлено 

звернення до ДМС 

від 15.04.2021                                                

№ 139/6/15 

   - 

19.  118/6/

1 

22.04.2021 Лист від ДМСУ щодо 

створення робочої 

зустрічі 

Направлено лист 

ДМСУ від 

28.04.2021 № 169/6/1 

 

20.  130/1

4 

28.04.2021 Лист-Звернення від 

ТОВ «Богданівське» 

щодо зарахування 

правомірної 

переплати   

Направлено лист від 

29.04.2021 №176/6 

 

21.  131/9 29.04.2021 Звернення ТОВ «СЗ 

Суходоли» щодо 

блокування 

податкових 

накладних  

Направлено 

звернення до ДПС  

від 

06.05.2021№183/6 , 

від 30.04.2021 

№177/6 

Питання 

офіційно 

вирішено на 

рівні ДПС 

України 

22.  132/9 29.04.2021 Звернення ТОВ «СЗ 

Лопатин» щодо 

блокування 

податкових 

накладних 

Направлено 

звернення до ДПС 

від 30.04.2021 

№179/6від 

06.05.2021 №183/6 

Питання 

офіційно 

вирішено на 

рівні ДПС 

України 

23.  133/9 29.04.2021 Звернення ТОВ «Бест 

Бері ЛТД» щодо 

блокування 

податкових 

накладних 

Направлено 

звернення до ДПС 

від 30.04.2021 

№178/6 

Питання 

офіційно 

вирішено на 

рівні ГУ ДПС у 

місті києві 

24.  135/4 05.05.2021 Лист від Міністерства 

фінансів України 

щодо он-лайн  

зустрічі за участі 

АППУ та ФДМУ 

Підготовка 

матеріалів до он- 

лайн зустрічі 

 

25.  150/1

4 

19.05.2021 Міністерство юстиції 

України щодо 

питання Ради 

громадського 

контролю при БЕБ 

Направлено лист 

Міністерству 

юстиції від 

24.05.2021 № 218/2  

 

26. 2

4 

 24.05.2021  Лист-Зверення від АТ 

«Мотор Січ»  щодо 

надання роз'яснень 

стосовно звітності по 

ЄСВ 

Направлено запити 

до ДПС України від 

26.05.2021№231/6  

до Пенсійного фонду 

України від 

04.06.2021 №268/7 

 

27.  156/1

0 

25.05.2021 ТВ ВГО АППУ 

Черкаська обл. щодо 

внесення змін до 

Статуту ВГО АППУ 

Пропозиції 

розглянуто та 

опрацьовано 

 



28.  159/1 25.05.2021 Лист від Офісу 

Президента України 

щодо Законопроекту 

№3959-1 

Відповідь на  лист 

Асоціації  від 

21.04.2021 № 151 

 

29.  163/1

4 

26.05.2021 Лист-звернення від 

ТВ ВГО АППУ у 

Закарпатській обл. 

щодо звітності з 

ЄСВ+ПДФО 

Направлено 

звернення до ДПС № 

230/6 від 26.05.2021 

Лист заявнику 

№232/10 від 

26.05.2021 

30.  169/9 28.05.2021 Запит  від ТОВ «МК 

Ятрань» щодо 

надання роз'яснень 

стосовно звітності з 

ЄСВ+ПДФО 

Направлено 

звернення до ДПС 

від 28.05.2021 

№243/6 

Лист заявнику  

від 04.06. 2021 

№269/9 

31.  174/4 31.05.2021 Лист від Міністерства 

фінансів України 

щодо Законопроекту 

№4574 

Відповідь на лист 

Асоціації від 

25.05.2021 №224/4 

Лист в комітети 

ВРУ від 

31.05.2021 

№242/3 , Від 

31.05.2021  

3243/3 

32.  175/6 31.05.2021 Лист від ДПС щодо 

Законопроекту 

№4574 

Проведена он-лайн 

робоча зустріч з 

представниками 

ФДМУ 

 

33.  179/6/

1 

02.06.2021 Лист-відповідь від 

ДМСУ щодо надання 

пропозицій до норм 

митного 

законодавства ЄС 

Направлено лист  

Ніколаєнко О.В. 

 

34.  185/7 02.06.2021 Лист від Міністерства 

юстиції України 

(БЕБ) 

Лист за направлено  

Некрасову та 

Користіну на 

особисту електронну 

пошту 02.06.2021 

 

35.  187/9 03.06.2021 Запит від ТОВ СП 

«Нібулон» щодо 

проблемних  питань 

законодавства 

Направлено листи до 

ДПСУ від 22.06.2021 

№ 285/6 , від 

25.06.2021 № 287/6 

 

36.  200/9 14.06.2021 Лист від ТОВ 

«Теріхем Тервакоскі» 

щодо проблемних 

питань з ПДВ 

Направлено листи до 

ДПСУ від 22.06.2021 

№ 285/6 , від 

25.06.2021 № 287/6 

 

37.  201/9 14.06.2021 Лист від ТОВ 

«Татрафан-Пластхім» 

щодо проблемних 

питань з ПДВ 

Направлено листи до 

ДПСУ від 22.06.2021 

№ 285/6 , від 

25.06.2021 № 287/6 

 

38.  203/3 15.06.2021 Лист від комітету 

ВРУ (правоохоронна 

діяльність) щодо 

Законопроекту 

№3959-1 

Опрацьовано та 

враховано в 

методологічній 

роботі 

 



39.  204/1

0-

214/1

0 

16.06.2021 Листи від ТВ ВГО 

АППУ щодо 

проблемних питань з 

ПДВ 

Направлено листи до 

ДПСУ від 22.06.2021 

№ 285/6 , від 

25.06.2021 № 287/6 

 

40.  226/1

0 

08.07.2021 Лист від ТВ ВГО 

АППУ у Черкаській 

обл. щодо внесення 

змін до Постанови  

КМУ №1165  

Направлено листи до 

ДПСУ від 22.06.2021 

№ 285/6 , від 

25.06.2021 № 287/6 

 

41.  302/1

4 

22.07.2021 Адвокатський запит 

по ТОВ СП 

«Нібулон» 

Направлено лист від 

23.07.2021 №324/14 

 

42.  336/9 01.09.2021 Лист від ТОВ «Тін 

Імпекс» щодо 

недоцільності 

продовження 

судового оскарження  

Направлення лист до 

ДПС № 350/6 від 

01.09.2021 

 

43.  339/1

4 

01.09.2021 Запит від НАЗК по 

Хотенко О.А. 

Надіслано лист 

№354/7 від 

02.09.2021 

Направлено 

відповідь 

заявнику 

44.  358/9 23.09.2021 Лист від ТОВ 

«Шабо» щодо 

внесення змін до 

діючих нормативних 

актів (акцизний 

податок) 

Направлено лист до 

ДПС України 

№415/6 від 

07.10.2021 

Лист заявнику     

№ 424/9 від 

20.10.2021 

45.  359/1

4 

23.09.2021 Лист від Асоціації 

Виноградарів щодо 

внесення змін до 

діючих нормативних 

актів (акцизний 

податок) 

Направлено лист до 

ДПС України                      

№ 415/6 від 

07.10.2021 

Лист заявнику                      

№ 424/9 від 

20.10.2021 

46.  361/1

0 

27.09.2021 Лист ТВ ВГО АППУ 

у Закарпатській обл. 

щодо надання 

пропозицій до 

діючого 

законодавства у сфері 

ПДВ (на  робочу 

зустріч 12.10.2021) 

Направлено лист до 

ДПС України № 410 

від 05.10.2021 

 

47.  363/1

0 

27.09.2021 Лист від ТВ ВГО 

АППУ у Рівненській 

обл.  щодо 

проблемних питань у 

сфері ПДВ (на робочу 

зустріч 12.10.2021) 

Направлено лист до 

ДПС України № 410 

від 05.10.2021 

 

48.  364/9 27.09.2021 Лист від 

ПрАТ«Луцьксантехм

онтаж» щодо 

заблокованих 

податкових 

Направлено лист до 

ДПС України №410 

від 05.10.2021 

 



накладних на робочу 

зустріч 12.10.2021 

49.  365/1

0 

28.09.2021 Лист від ТВ ВГО 

АППУ у Івано-

Франківській обл. 

щодо надання 

пропозицій до 

законодавства у сфері 

ПДВ (на робочу 

зустріч 12.10.2021) 

Направлено лист до 

ДПС України №410 

від 05.10.2021 

 

50.  366/9 28.09.2021 Лист від ПрАТ 

«Південкабель» щодо 

проблемних питань 

діючого 

законодавства з ПДВ 

(на робочу зустріч 

12.10.2021) 

Направлено лист до 

ДПС України  №410 

від 05.10.2021 

 

51.  367/1

0 

28.09.2021 Лист від ТВ ВГО 

АППУ у Харківській 

обл. щодо надання 

пропозицій змін до 

діючого 

законодавства у сфері 

ПДВ (на робочу 

зустріч 12.10.2021) 

Направлено лист до 

ДПС України №410 

від 05.10.2021 

 

52.  368/1

0 

29.09.2021 Лист від ТВ ВГО 

АППУ у Черкаській 

обл. щодо надання 

пропозицій до 

діючого 

законодавства у сфері 

ПДВ (на робочу 

зустріч 12.10.2021) 

Направлено лист до 

ДПС України №410 

від 05.10.2021 

 

53.  370/9 30.09.2021 Лист-звернення від 

ТОВ «Роял Фрост» 

щодо блокування 

податкових 

накладних 

Направлення лист до 

ГУ ДПС у м.Києві 

від 04.10.2021 № 

406/14 

Питання 

офіційно 

вирішено  

ГУ ДПС у 

м.Києві 

54.  372/9 01.10.2021 Лист від ТОВ 

«Призма Стайл» 

щодо блокування ПН 

Направлення лист до 

ГУ ДПС у м.Києві 

від 04.10.2021 № 

407/14 

Питання 

офіційно 

вирішено  

ГУ ДПС у 

м.Києві 

55.  373/9 04.10.2021 Лист від ТОВ 

«Авпраймбуд» щодо 

ПДФО+ЄСВ 

Направлення лист до 

ГУ ДПС у м.Києві 

від 04.10.2021 № 

407/14 

Питання 

офіційно 

вирішено  

ГУ ДПС у 

м.Києві 

56.  374/9 04.10.2021 Лист від ТОВ 

«Айпек» щодо 

неправомірних дій  з 

боку ДПС 

Направлення лист до 

ДПС України  від 

04.10.2021                          

№ 407/14 

Розгляд скарги 

подовжено ДПС 

України до 22 

січня 2022 року 



57.  381/9 08.10.2021 Лист від ТОВ 

«Призма Стайл» 

щодо блокування ПН 

Розглянуто на 

Робочій нараді з 

ДПСУ 12.10.2021 

Питання 

офіційно 

вирішено  

ГУ ДПС у 

м.Києві 

58.  387/7 19.10.2021 Лист від Міністерства 

з питань Реінтеграції 

щодо надання 

пропозицій  

Направлено лист до 

ТВ від 19.10.2021                    

№ 419/10 

 

59.  388/9 20.10.2021 Лист від  ТОВ 

«Татрафан Пластхім» 

щодо сприяння у 

вирішенні питань 

Звернення на ДПС 

України від 

27.10.2021 № 438/6 

Питання 

офіційно 

вирішено 

Заявника 

повідомлено в 

телефонному 

режимі 

60.  392/9 25.10.2021 Лист від ТОВ «ЛВР 

Алко» щодо 

результатів 

фактичної перевірки 

Направлено лист -

звернення до ДПСУ 

№452/6 від 

04.11.2021, № 470/6 

від 19.11.2021 

Заявника 

повідомлено в 

телефонному 

режимі 

Продовжується 

розгляд комісією 

ДПС України 

61.  400/1

0 

01.11.2021 Лист від ВГО АППУ 

у Львівській обл. 

щодо звернення до 

Міського Голови А.І. 

Садового по ПП 

«Львів-Галичина» 

Направлено лист-

звернення до 

Міського Голови 

міста Львова                          

№ 449/7 від 

03.11.2021  

Заявника 

повідомлено в 

телефонному 

режимі 

62.  401/1

0 

02.11.2021 Лист від ТВ ВГО 

АППУ у 

Закарпатській обл. 

щодо пропозицій до 

митного 

законодавства 

Направлено лист до 

ДМС України від 

05.11.2021 №454/6/1 

 

63.  402/6/

1 

03.11.2021 ДМСУ щодо 

проведення спільних 

робочих зустрічей 

Направлено лист до 

ДМС України від 

05.11.2021 №454/6/1 

 

64.  406/1

0 

05.11.2021 Лист-звернення від 

ТВ ВГО АППУ у 

Сумській обл. щодо 

внесення змін до 

діючого 

законодавства у сфері 

ПДВ 

Лист на Мінфін від 

08.11.2021 №455/4 

 

65.  411/1

0 

10.11.2021 Лист-звернення від 

ТВ ВГО АППУ у 

Тернопільській обл. 

щодо вирішення 

питання аграріїв у 

сфері логістики 

Направлено лист до 

Міністерства 

інфраструктури                       

№ 458/7 від 

11.11.2021  

Відповідь 

заявнику 

№484/10  від  

03.12.2021 



66.  417/9 15.11.2021 Лист-звернення від 

ТОВ «Айпек» щодо 

сприяння у вирішенні 

питання 

відшкодування ПДВ 

Направлено лист до 

ДПС України 

№466/6 від 

17.11.2021 

Розгляд скарги 

подовжено ДПС 

України до 22 

січня 2022 року 

Заявника 

повідомлено в 

телефонному 

режимі 

 

67.  419/9 15.11.2021 Лист-звернення від 

ТОВ «Роял Фрост» 

щодо результатів 

акту перевірки ГУ 

ДПС у м. Києві 

За результатами 

опрацювання 

звернення платнику 

надано 

консультаційну та 

методологічну 

допомогу 

Розглянуто 

комісією ГУ 

ДПС у місті 

Києві 01 грудня 

цього року за он-

лайн участю 

представників 

підприємства 

68.  424/6 22.11.2021 Лист від ДПС щодо 

засідання 

Громадської ради 

Підготовлено 

матеріали для 

виступу працівників 

Гендирекції ВГО 

АППУ 

Виступи на 

засіданні ГР при 

ДПС України 

69.  426/6 30.11.2021 Лист від ДПС щодо 

продовження терміну 

розгляду скарги ТОВ 

«Айпек» 

 Заявника 

проінформовано 

в телефонному 

режимі 

70.  428/1

4 

03.12.2021 Департамент 

комерційної роботи 

Укрзалізниці 

 Заявника 

проінформовано 

електронною 

поштою 

71.  428/4 06.12.2021 Лист від МінФіну  

щодо відповіді на 

звернення 

(Ельдорадо) 

 Заявника 

проінформовано 

електронною 

поштою 

72.  429/9 07.12.2021 Лист-звернення від 

АТ «Харківська 

бісквітна фабрика» 

Направлено до НБУ 

листом № 489/7 від 

07.12.2021 

Заявника 

проінформовано 

електронною 

поштою 

73.  432/6 10.12.2021 Лист від ДПСУ щодо 

ТОВ «ЛВР-Алко» 

 Заявника 

проінформовано 

в телефонному 

режимі 

74.  436/6 23.12.2021 Лист від ДПСУ  щодо 

Форуму «Діалог ГС» 

Прийнято в роботу  

75.  437/9 23.12.2021 Лист-звернення від 

ТОВ «Златогор» 

щодо акцизного 

податку  

Звернення було 

відкликано 

підприємством -

заявником   

 

76.  438/7 28.12.2021 Лист від Міністерства 

юстиції України 

щодо повернення 

Враховано та 

прийнято до відома 

 



документу 

(автомобіль) 

77.  439/1

4 

28.12.2021 Лист від Асоціації 

роботодавців України 

щодо РРО 

Направлено лист до 

ДПС України 

№520/6 від 

28.12.2021 

Заявника 

проінформовано 

електронною 

поштою 

78.  440/ 29.12.2021 Лист від НБУ 

(відповідь по АТ 

«ХБФ») 

 Заявника 

проінформовано 

електронною 

поштою 

79.  441/9 30.12.2021 Лист звернення від 

ТОВ 

«Староолександрівка

+» щодо віднесення 

його до категорії 

«ризикових» 

Направлено лист до 

ДПС України  № 1/6 

від 04.01.2022 

Заявника 

проінформовано 

в телефонному 

режимі 

80.  442/7 30.12.2021 Лист від 

Департаменту 

промисловості та 

розвитку КМДА 

Направлено Хотенко 

О.А.  електронною 

поштою 30.12.2021 

 

 



№ Дата Назва Посилання

1 04.02.2021
 Робоча зустріч з Послом Центру ЮНЕСКО 

у Болоньї

https://appu.org.ua/main-news/robocha-

zustrich-z-poslom-czentru-yunesko-u-

bolon%d1%97/

2 05.02.2021
Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 

перший в цьому році он-лайн Вебінар для 

своїх членів

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-provela-pershij-v-

czomu-roczi-on-lajn-vebinar-dlya-

svo%d1%97h-chleniv/

3 10.02.2021
Влада і бізнес обговорили проєкт Стратегії 

економічної безпеки України до 2025 року

https://appu.org.ua/main-news/vlada-i-

biznes-obgovorili-pro%d1%94kt-

strategi%d1%97-ekonomichno%d1%97-

bezpeki-ukra%d1%97ni-do-2025-roku/

4 12.02.2021
Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 

практичний безкоштовний он-лайн 

Семінар у форматі відеоконференції для 

своїх членів

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-provela-praktichnij-

bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-

videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-

chleniv/

5 16.02.2021
16 ЛЮТОГО ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ОФ-ЛАЙН 

ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ВГО АППУ 

У 2021 РОЦІ

https://appu.org.ua/main-news/16-lyutogo-

vidbulosya-pershe-of-lajn-zasidannya-

chleniv-pravlinnya-vgo-appu-u-2021-roczi/

6 23.02.2021 Грігол Катамадзе взяв участь у 

культурному флешмобі до 150-річчя від 

дня народження Лесі Українки

https://appu.org.ua/main-news/grigol-

katamadze-vzyav-uchast-u-kulturnomu-

fleshmobi-do-150-richchya-vid-dnya-

narodzhennya-lesi-ukrai%cc%88nki/

7 24.02.2021
Президент АППУ Грігол Катамадзе 

підписав Меморандум про 

взаєморозуміння та співробітництво з 

Головою Державної митної служби 

України Павлом Рябікіним

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-pidpisav-

memorandum-pro-

vza%d1%94morozuminnya-ta-

spivrobitnicztvo-z-golovoyu-

derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-

ukra%d1%97ni-pavlom-ryabikinim/

8 11.03.2021

Робоча он-лайн зустріч представників 

бізнесу — активних членів Асоціації 

платників податків України з 

керівництвом Державної митної служби 

України

https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-

lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-

chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-

podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-

derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-

ukra%d1%97ni/

9 15.03.2021
15 БЕРЕЗНЯ ВІДБУЛОСЯ ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ВГО АППУ У РЕЖИМІ 

ОН-ЛАЙН

https://appu.org.ua/main-news/15-

bereznya-vidbulosya-druge-zasidannya-

chleniv-pravlinnya-vgo-appu-u-rezhimi-on-

lajn/

10 18.03.2021

ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРОВЕЛА ВЕБІНАР 

НА ТЕМУ: «ПОДАТОК НА ДОХОДИ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ. МАЙНОВЕ 

ДЕКЛАРУВАННЯ»

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-provela-vebinar-na-temu-

podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-majnove-

deklaruvannya/

Написання та опубліковання прес- релізів
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https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-z-golovoyu-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-pavlom-ryabikinim/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/robocha-on-lajn-zustrich-predstavnikiv-biznesu-aktivnih-chleniv-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-z-kerivnicztvom-derzhavno%d1%97-mitno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/15-bereznya-vidbulosya-druge-zasidannya-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-u-rezhimi-on-lajn/
https://appu.org.ua/main-news/15-bereznya-vidbulosya-druge-zasidannya-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-u-rezhimi-on-lajn/
https://appu.org.ua/main-news/15-bereznya-vidbulosya-druge-zasidannya-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-u-rezhimi-on-lajn/
https://appu.org.ua/main-news/15-bereznya-vidbulosya-druge-zasidannya-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-u-rezhimi-on-lajn/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-provela-vebinar-na-temu-podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-majnove-deklaruvannya/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-provela-vebinar-na-temu-podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-majnove-deklaruvannya/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-provela-vebinar-na-temu-podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-majnove-deklaruvannya/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-provela-vebinar-na-temu-podatok-na-dohodi-fizichnih-osib-majnove-deklaruvannya/


11 18.03.2021 Президент АППУ Грігол Катамадзе 

виступив спікером на Всеукраїнському 

форумі «Україна 30. Держава та бізнес»

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-

na-vseukra%d1%97nskomu-forumi-

ukra%d1%97na-30-derzhava-ta-biznes/

12 24.03.2021

Президент АППУ Грігол Катамадзе 

підписав Меморандум про 

співробітництво з Головою Фонду 

Державного майна України Дмитром 

Сенниченком

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-pidpisav-

memorandum-pro-spivrobitnicztvo-z-

golovoyu-fondu-derzhavnogo-majna-

ukra%d1%97ni-dmitrom-sennichenkom/

13 26.03.2021

АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ 

ПРИЙНЯЛА УЧАСТЬ У ХІХ МІЖНАРОЖНІЙ 

НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ТЕМУ: 

«РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА 

АУДИТУ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ».

https://appu.org.ua/main-

news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-prijnyala-uchast-u-hih-

mizhnarozhnij-naukovij-konferenczi%d1%97-

na-temu-rozvitok-sistemi-obliku-analizu-ta-

auditu-v-ukra%d1%97ni-teoriya-metodol/

14 29.03.2021

Президент АППУ Грігол Катамадзе 

підписав Меморандум про партнерство та 

співробітництво з Виконавчим 

директором Інспекції із забезпечення 

якості Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю Олегом 

Канцуровим

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-pidpisav-

memorandum-pro-partnerstvo-ta-

spivrobitnicztvo-z-vikonavchim-direktorom-

inspekczi%d1%97-iz-zabezpechennya-

yakosti-organu-suspilnogo-naglyadu-za-

auditorskoyu-di/

15 30.03.2021

Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 

вебінар на тему: «Правильність 

застосування норм трудового 

законодавства. Державний контроль за 

додержанням законодавства про працю»

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-

temu-pravilnist-zastosuvannya-norm-

trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-

kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-

pro-praczyu/

16 06.04.2021
Генеральна дирекція ВГО АППУ разом з 

фахівцями ДПС України провела он-лайн 

вебінар на тему: «Акциз. Нові податкові 

зміни — 2021»

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-razom-z-fahivczyami-

dps-ukra%d1%97ni-provela-on-lajn-vebinar-

na-temu-akcziz-novi-podatkovi-zmini-2021/

17 06.04.2021 Співпраця бізнесу та столиці під час 

пандемії

https://appu.org.ua/main-news/spivpraczya-

biznesu-ta-stoliczi-pid-chas-

pandemi%d1%97/

18 12.04.2021

Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе 

виступив спікером у першому дні он-лайн 

ІІ Марафону: «РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ & 

БАНКРУТСТВО»

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

vgo-appu-grigol-katamadze-vistupiv-

spikerom-u-pershomu-dni-on-lajn-ii-

marafonu-restrukturizacziya-bankrutstvo/

19 13.04.2021
Спільна он-лайн Конференція ВГО АППУ, 

УСПП та Антикризової Ради громадських 

організацій з питань імплементації норм 

Закону України «Про Бюро економічної 

безпеки України»

https://appu.org.ua/main-news/spilna-on-

lajn-konferencziya-vgo-appu-uspp-ta-

antikrizovo%d1%97-radi-gromadskih-

organizaczij-z-pitan-implementaczi%d1%97-

norm-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-byuro-

ekonomichno%d1%97-bezpeki-

ukra%d1%97n/

https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-na-vseukra%d1%97nskomu-forumi-ukra%d1%97na-30-derzhava-ta-biznes/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-na-vseukra%d1%97nskomu-forumi-ukra%d1%97na-30-derzhava-ta-biznes/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-na-vseukra%d1%97nskomu-forumi-ukra%d1%97na-30-derzhava-ta-biznes/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-na-vseukra%d1%97nskomu-forumi-ukra%d1%97na-30-derzhava-ta-biznes/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-z-golovoyu-fondu-derzhavnogo-majna-ukra%d1%97ni-dmitrom-sennichenkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-z-golovoyu-fondu-derzhavnogo-majna-ukra%d1%97ni-dmitrom-sennichenkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-z-golovoyu-fondu-derzhavnogo-majna-ukra%d1%97ni-dmitrom-sennichenkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-z-golovoyu-fondu-derzhavnogo-majna-ukra%d1%97ni-dmitrom-sennichenkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-z-golovoyu-fondu-derzhavnogo-majna-ukra%d1%97ni-dmitrom-sennichenkom/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyala-uchast-u-hih-mizhnarozhnij-naukovij-konferenczi%d1%97-na-temu-rozvitok-sistemi-obliku-analizu-ta-auditu-v-ukra%d1%97ni-teoriya-metodol/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyala-uchast-u-hih-mizhnarozhnij-naukovij-konferenczi%d1%97-na-temu-rozvitok-sistemi-obliku-analizu-ta-auditu-v-ukra%d1%97ni-teoriya-metodol/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyala-uchast-u-hih-mizhnarozhnij-naukovij-konferenczi%d1%97-na-temu-rozvitok-sistemi-obliku-analizu-ta-auditu-v-ukra%d1%97ni-teoriya-metodol/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyala-uchast-u-hih-mizhnarozhnij-naukovij-konferenczi%d1%97-na-temu-rozvitok-sistemi-obliku-analizu-ta-auditu-v-ukra%d1%97ni-teoriya-metodol/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyala-uchast-u-hih-mizhnarozhnij-naukovij-konferenczi%d1%97-na-temu-rozvitok-sistemi-obliku-analizu-ta-auditu-v-ukra%d1%97ni-teoriya-metodol/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyala-uchast-u-hih-mizhnarozhnij-naukovij-konferenczi%d1%97-na-temu-rozvitok-sistemi-obliku-analizu-ta-auditu-v-ukra%d1%97ni-teoriya-metodol/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-partnerstvo-ta-spivrobitnicztvo-z-vikonavchim-direktorom-inspekczi%d1%97-iz-zabezpechennya-yakosti-organu-suspilnogo-naglyadu-za-auditorskoyu-di/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-partnerstvo-ta-spivrobitnicztvo-z-vikonavchim-direktorom-inspekczi%d1%97-iz-zabezpechennya-yakosti-organu-suspilnogo-naglyadu-za-auditorskoyu-di/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-partnerstvo-ta-spivrobitnicztvo-z-vikonavchim-direktorom-inspekczi%d1%97-iz-zabezpechennya-yakosti-organu-suspilnogo-naglyadu-za-auditorskoyu-di/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-partnerstvo-ta-spivrobitnicztvo-z-vikonavchim-direktorom-inspekczi%d1%97-iz-zabezpechennya-yakosti-organu-suspilnogo-naglyadu-za-auditorskoyu-di/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-partnerstvo-ta-spivrobitnicztvo-z-vikonavchim-direktorom-inspekczi%d1%97-iz-zabezpechennya-yakosti-organu-suspilnogo-naglyadu-za-auditorskoyu-di/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-partnerstvo-ta-spivrobitnicztvo-z-vikonavchim-direktorom-inspekczi%d1%97-iz-zabezpechennya-yakosti-organu-suspilnogo-naglyadu-za-auditorskoyu-di/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-partnerstvo-ta-spivrobitnicztvo-z-vikonavchim-direktorom-inspekczi%d1%97-iz-zabezpechennya-yakosti-organu-suspilnogo-naglyadu-za-auditorskoyu-di/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pravilnist-zastosuvannya-norm-trudovogo-zakonodavstva-derzhavnij-kontrol-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-praczyu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-fahivczyami-dps-ukra%d1%97ni-provela-on-lajn-vebinar-na-temu-akcziz-novi-podatkovi-zmini-2021/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-fahivczyami-dps-ukra%d1%97ni-provela-on-lajn-vebinar-na-temu-akcziz-novi-podatkovi-zmini-2021/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-fahivczyami-dps-ukra%d1%97ni-provela-on-lajn-vebinar-na-temu-akcziz-novi-podatkovi-zmini-2021/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-fahivczyami-dps-ukra%d1%97ni-provela-on-lajn-vebinar-na-temu-akcziz-novi-podatkovi-zmini-2021/
https://appu.org.ua/main-news/spivpraczya-biznesu-ta-stoliczi-pid-chas-pandemi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/spivpraczya-biznesu-ta-stoliczi-pid-chas-pandemi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/spivpraczya-biznesu-ta-stoliczi-pid-chas-pandemi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-u-pershomu-dni-on-lajn-ii-marafonu-restrukturizacziya-bankrutstvo/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-u-pershomu-dni-on-lajn-ii-marafonu-restrukturizacziya-bankrutstvo/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-u-pershomu-dni-on-lajn-ii-marafonu-restrukturizacziya-bankrutstvo/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-vistupiv-spikerom-u-pershomu-dni-on-lajn-ii-marafonu-restrukturizacziya-bankrutstvo/
https://appu.org.ua/main-news/spilna-on-lajn-konferencziya-vgo-appu-uspp-ta-antikrizovo%d1%97-radi-gromadskih-organizaczij-z-pitan-implementaczi%d1%97-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97n/
https://appu.org.ua/main-news/spilna-on-lajn-konferencziya-vgo-appu-uspp-ta-antikrizovo%d1%97-radi-gromadskih-organizaczij-z-pitan-implementaczi%d1%97-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97n/
https://appu.org.ua/main-news/spilna-on-lajn-konferencziya-vgo-appu-uspp-ta-antikrizovo%d1%97-radi-gromadskih-organizaczij-z-pitan-implementaczi%d1%97-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97n/
https://appu.org.ua/main-news/spilna-on-lajn-konferencziya-vgo-appu-uspp-ta-antikrizovo%d1%97-radi-gromadskih-organizaczij-z-pitan-implementaczi%d1%97-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97n/
https://appu.org.ua/main-news/spilna-on-lajn-konferencziya-vgo-appu-uspp-ta-antikrizovo%d1%97-radi-gromadskih-organizaczij-z-pitan-implementaczi%d1%97-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97n/
https://appu.org.ua/main-news/spilna-on-lajn-konferencziya-vgo-appu-uspp-ta-antikrizovo%d1%97-radi-gromadskih-organizaczij-z-pitan-implementaczi%d1%97-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97n/
https://appu.org.ua/main-news/spilna-on-lajn-konferencziya-vgo-appu-uspp-ta-antikrizovo%d1%97-radi-gromadskih-organizaczij-z-pitan-implementaczi%d1%97-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97n/


20 15.04.2021

Президент АППУ Грігол Катамадзе та 

Заступник Міністра внутрішніх справ 

України Антон Геращенко підписали 

Меморандум про співпрацю між 

Всеукраїнською громадською 

організацією «Асоціація платників 

податків України» та Міністерством 

внутрішніх справ України

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-ta-zastupnik-

ministra-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni-

anton-gerashhenko-pidpisali-memorandum-

pro-spivpraczyu-mizh-

vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-

organizaczi%d1%94yu/

21 16.04.2021

Президент АППУ Грігол Катамадзе взяв 

участь в якості спікера у роботі 

Міжнародного науково-практичного 

Круглого столу «Побудова ефективної 

системи підготовки фахівців з економічної 

безпеки держави та правоохоронної 

діяльності»

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-

yakosti-spikera-u-roboti-mizhnarodnogo-

naukovo-praktichnogo-kruglogo-stolu-

pobudova-efektivno%d1%97-sistemi-

pidgotovki-fahivcziv-z-ekonomichno/

22 15.04.2021
МВС розпочало співпрацю з «Асоціацією 

платників податків»

https://appu.org.ua/main-news/mvs-

rozpochalo-spivpraczyu-z-

asocziaczi%d1%94yu-platnikiv-podatkiv/

23 20.04.2021 Президент АППУ Грігол Катамадзе та 

Виконавчий директор UkraineInvest Сергій 

Цівкач провели робочу зустріч

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-ta-vikonavchij-

direktor-ukraineinvest-sergij-czivkach-

proveli-robochu-zustrich/

24 21.04.2021
Представники Генеральної дирекції ВГО 

АППУ взяли участь у відеоконференції 

«Податкові правопорушення. Новації 

2021»

https://appu.org.ua/main-

news/predstavniki-generalno%d1%97-

direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-u-

videokonferenczi%d1%97-podatkovi-

pravoporushennya-novaczi%d1%97-2021/

25 21.04.2021 Представник Генеральної дирекції ВГО 

АППУ взяла участь в Круглому столі по 

обговоренню питань поліпшення умов 

ведення бізнесу під час локдауну

https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-

generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-

appu-vzyala-uchast-v-kruglomu-stoli-po-

obgovorennyu-pitan-polipshennya-umov-

vedennya-biznesu-pid-chas-lokdaunu/

26 22.04.2021

Директор Директорату ВГО АППУ з питань 

митної політики – Ольга Ніколаєнко 

прийняла участь в обговоренні 

Антикорупційної програми 

Держмитслужби

https://appu.org.ua/main-news/direktor-

direktoratu-vgo-appu-z-pitan-mitno%d1%97-

politiki-olga-nikola%d1%94nko-prijnyala-

uchast-v-obgovorenni-

antikorupczijno%d1%97-programi-

derzhmitsluzhbi/

27 17.05.2021

Президент АППУ Грігол Катамадзе 

підписав Меморандум про 

співробітництво з Ректором 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Анатолієм 

Гетьманом

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-pidpisav-

memorandum-pro-spivrobitnicztvo-s-

rektorom-naczionalnogo-yuridichnogo-

universitetu-imeni-yaroslava-mudrogo-

anatoli%d1%94m-getmanom/

https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-zastupnik-ministra-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni-anton-gerashhenko-pidpisali-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-zastupnik-ministra-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni-anton-gerashhenko-pidpisali-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-zastupnik-ministra-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni-anton-gerashhenko-pidpisali-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-zastupnik-ministra-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni-anton-gerashhenko-pidpisali-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-zastupnik-ministra-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni-anton-gerashhenko-pidpisali-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-zastupnik-ministra-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni-anton-gerashhenko-pidpisali-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-zastupnik-ministra-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni-anton-gerashhenko-pidpisali-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-yakosti-spikera-u-roboti-mizhnarodnogo-naukovo-praktichnogo-kruglogo-stolu-pobudova-efektivno%d1%97-sistemi-pidgotovki-fahivcziv-z-ekonomichno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-yakosti-spikera-u-roboti-mizhnarodnogo-naukovo-praktichnogo-kruglogo-stolu-pobudova-efektivno%d1%97-sistemi-pidgotovki-fahivcziv-z-ekonomichno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-yakosti-spikera-u-roboti-mizhnarodnogo-naukovo-praktichnogo-kruglogo-stolu-pobudova-efektivno%d1%97-sistemi-pidgotovki-fahivcziv-z-ekonomichno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-yakosti-spikera-u-roboti-mizhnarodnogo-naukovo-praktichnogo-kruglogo-stolu-pobudova-efektivno%d1%97-sistemi-pidgotovki-fahivcziv-z-ekonomichno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-yakosti-spikera-u-roboti-mizhnarodnogo-naukovo-praktichnogo-kruglogo-stolu-pobudova-efektivno%d1%97-sistemi-pidgotovki-fahivcziv-z-ekonomichno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-yakosti-spikera-u-roboti-mizhnarodnogo-naukovo-praktichnogo-kruglogo-stolu-pobudova-efektivno%d1%97-sistemi-pidgotovki-fahivcziv-z-ekonomichno/
https://appu.org.ua/main-news/mvs-rozpochalo-spivpraczyu-z-asocziaczi%d1%94yu-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/mvs-rozpochalo-spivpraczyu-z-asocziaczi%d1%94yu-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/mvs-rozpochalo-spivpraczyu-z-asocziaczi%d1%94yu-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-vikonavchij-direktor-ukraineinvest-sergij-czivkach-proveli-robochu-zustrich/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-vikonavchij-direktor-ukraineinvest-sergij-czivkach-proveli-robochu-zustrich/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-vikonavchij-direktor-ukraineinvest-sergij-czivkach-proveli-robochu-zustrich/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-vikonavchij-direktor-ukraineinvest-sergij-czivkach-proveli-robochu-zustrich/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-u-videokonferenczi%d1%97-podatkovi-pravoporushennya-novaczi%d1%97-2021/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-u-videokonferenczi%d1%97-podatkovi-pravoporushennya-novaczi%d1%97-2021/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-u-videokonferenczi%d1%97-podatkovi-pravoporushennya-novaczi%d1%97-2021/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-u-videokonferenczi%d1%97-podatkovi-pravoporushennya-novaczi%d1%97-2021/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-u-videokonferenczi%d1%97-podatkovi-pravoporushennya-novaczi%d1%97-2021/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-v-kruglomu-stoli-po-obgovorennyu-pitan-polipshennya-umov-vedennya-biznesu-pid-chas-lokdaunu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-v-kruglomu-stoli-po-obgovorennyu-pitan-polipshennya-umov-vedennya-biznesu-pid-chas-lokdaunu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-v-kruglomu-stoli-po-obgovorennyu-pitan-polipshennya-umov-vedennya-biznesu-pid-chas-lokdaunu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-v-kruglomu-stoli-po-obgovorennyu-pitan-polipshennya-umov-vedennya-biznesu-pid-chas-lokdaunu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-v-kruglomu-stoli-po-obgovorennyu-pitan-polipshennya-umov-vedennya-biznesu-pid-chas-lokdaunu/
https://appu.org.ua/main-news/direktor-direktoratu-vgo-appu-z-pitan-mitno%d1%97-politiki-olga-nikola%d1%94nko-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-antikorupczijno%d1%97-programi-derzhmitsluzhbi/
https://appu.org.ua/main-news/direktor-direktoratu-vgo-appu-z-pitan-mitno%d1%97-politiki-olga-nikola%d1%94nko-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-antikorupczijno%d1%97-programi-derzhmitsluzhbi/
https://appu.org.ua/main-news/direktor-direktoratu-vgo-appu-z-pitan-mitno%d1%97-politiki-olga-nikola%d1%94nko-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-antikorupczijno%d1%97-programi-derzhmitsluzhbi/
https://appu.org.ua/main-news/direktor-direktoratu-vgo-appu-z-pitan-mitno%d1%97-politiki-olga-nikola%d1%94nko-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-antikorupczijno%d1%97-programi-derzhmitsluzhbi/
https://appu.org.ua/main-news/direktor-direktoratu-vgo-appu-z-pitan-mitno%d1%97-politiki-olga-nikola%d1%94nko-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-antikorupczijno%d1%97-programi-derzhmitsluzhbi/
https://appu.org.ua/main-news/direktor-direktoratu-vgo-appu-z-pitan-mitno%d1%97-politiki-olga-nikola%d1%94nko-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-antikorupczijno%d1%97-programi-derzhmitsluzhbi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-s-rektorom-naczionalnogo-yuridichnogo-universitetu-imeni-yaroslava-mudrogo-anatoli%d1%94m-getmanom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-s-rektorom-naczionalnogo-yuridichnogo-universitetu-imeni-yaroslava-mudrogo-anatoli%d1%94m-getmanom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-s-rektorom-naczionalnogo-yuridichnogo-universitetu-imeni-yaroslava-mudrogo-anatoli%d1%94m-getmanom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-s-rektorom-naczionalnogo-yuridichnogo-universitetu-imeni-yaroslava-mudrogo-anatoli%d1%94m-getmanom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-s-rektorom-naczionalnogo-yuridichnogo-universitetu-imeni-yaroslava-mudrogo-anatoli%d1%94m-getmanom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-s-rektorom-naczionalnogo-yuridichnogo-universitetu-imeni-yaroslava-mudrogo-anatoli%d1%94m-getmanom/


28 17.05.2021
Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 

черговий практичний безкоштовний он-

лайн Семінар у форматі відеоконференції 

для своїх членів

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-

praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-

formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-

svo%d1%97h-chleniv/

29 17.05.2021

Відбулася Міжнародна науково-практична 

Конференція «Законодавче забезпечення 

діяльності Бюро економічної безпеки 

України» за ініціативи Президента 

Асоціації платників податків України 

Грігола Катамадзе

https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-

mizhnarodna-naukovo-praktichna-

konferencziya-zakonodavche-

zabezpechennya-diyalnosti-byuro-

ekonomichno%d1%97-bezpeki-

ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-

asocziaczi%d1%97-platn/

30 18.05.2021
Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 

Вебінар на тему: «ПДВ – 2021. Нові зміни 

в оподаткуванні».

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-

temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/

31 20.05.2021 Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 

робочу з зустріч представниками ФДМУ, 

МФУ, ДПС України та бізнесу.

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-provela-robochu-

zustrich-predstavnikami-fdmu-mfu-dps-

ukra%d1%97ni-ta-biznesu/

32 26.05.2021

За ініціативи ВГО АППУ, за сприяння 

ФДМУ та UkraineInvest відбулася он-лайн 

Конференція на тему «Інвестиції в Україну 

через приватизацію. Державна підтримка 

інвестиційних проєктів зі значними 

інвестиціями»

https://appu.org.ua/main-news/za-

inicziativi-vgo-appu-ta-za-spriyannya-fdmu-

ta-ukraineinvest-vidbulasya-on-lajn-

konferencziya-na-temu-investiczi%d1%97-v-

ukra%d1%97nu-cherez-privatizacziyu-

derzhavna-pidtrimka-investiczijnih/

33 01.06.2021 ОН-ЛАЙН ВЕБІНАР З ПИТАНЬ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

https://appu.org.ua/main-news/shanovni-

platniki-podatkiv-chleni-vgo-appu/

34 10.06.2021
Президент АППУ Грігол Катамадзе 

прийняв участь у засіданні Круглого столу 

з нагоди відзначення 75-ти річчя 

Київського національного торговельно-

економічного університету

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-

zasidanni-kruglogo-stolu-z-nagodi-

vidznachennya-75-ti-richchya-

ki%d1%97vskogo-naczionalnogo-torgovelno-

ekonomichnogo-universitetu/

35 15.06.2021
Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 

он-лайн Вебінар з питань трансфертного 

ціноутворення

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-provela-on-lajn-vebinar-

z-pitan-transfertnogo-czinoutvorennya/

36 18.06.2021

Представники Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація платників податків 

України» прийняли участь в обговоренні 

проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких Законів України щодо 

лібералізації діяльності громадських 

організацій»

https://appu.org.ua/main-

news/predstavniki-

vseukra%d1%97nsko%d1%97-

gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-

asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-

obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-

ukra%d1%97ni-pr/

https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-chergovij-praktichnij-bezkoshtovnij-on-lajn-seminar-u-formati-videokonferenczi%d1%97-dlya-svo%d1%97h-chleniv/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-vebinar-na-temu-pdv-2021-novi-zmini-v-opodatkuvanni/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-robochu-zustrich-predstavnikami-fdmu-mfu-dps-ukra%d1%97ni-ta-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-robochu-zustrich-predstavnikami-fdmu-mfu-dps-ukra%d1%97ni-ta-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-robochu-zustrich-predstavnikami-fdmu-mfu-dps-ukra%d1%97ni-ta-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-robochu-zustrich-predstavnikami-fdmu-mfu-dps-ukra%d1%97ni-ta-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativi-vgo-appu-ta-za-spriyannya-fdmu-ta-ukraineinvest-vidbulasya-on-lajn-konferencziya-na-temu-investiczi%d1%97-v-ukra%d1%97nu-cherez-privatizacziyu-derzhavna-pidtrimka-investiczijnih/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativi-vgo-appu-ta-za-spriyannya-fdmu-ta-ukraineinvest-vidbulasya-on-lajn-konferencziya-na-temu-investiczi%d1%97-v-ukra%d1%97nu-cherez-privatizacziyu-derzhavna-pidtrimka-investiczijnih/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativi-vgo-appu-ta-za-spriyannya-fdmu-ta-ukraineinvest-vidbulasya-on-lajn-konferencziya-na-temu-investiczi%d1%97-v-ukra%d1%97nu-cherez-privatizacziyu-derzhavna-pidtrimka-investiczijnih/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativi-vgo-appu-ta-za-spriyannya-fdmu-ta-ukraineinvest-vidbulasya-on-lajn-konferencziya-na-temu-investiczi%d1%97-v-ukra%d1%97nu-cherez-privatizacziyu-derzhavna-pidtrimka-investiczijnih/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativi-vgo-appu-ta-za-spriyannya-fdmu-ta-ukraineinvest-vidbulasya-on-lajn-konferencziya-na-temu-investiczi%d1%97-v-ukra%d1%97nu-cherez-privatizacziyu-derzhavna-pidtrimka-investiczijnih/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativi-vgo-appu-ta-za-spriyannya-fdmu-ta-ukraineinvest-vidbulasya-on-lajn-konferencziya-na-temu-investiczi%d1%97-v-ukra%d1%97nu-cherez-privatizacziyu-derzhavna-pidtrimka-investiczijnih/
https://appu.org.ua/main-news/shanovni-platniki-podatkiv-chleni-vgo-appu/
https://appu.org.ua/main-news/shanovni-platniki-podatkiv-chleni-vgo-appu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-zasidanni-kruglogo-stolu-z-nagodi-vidznachennya-75-ti-richchya-ki%d1%97vskogo-naczionalnogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-zasidanni-kruglogo-stolu-z-nagodi-vidznachennya-75-ti-richchya-ki%d1%97vskogo-naczionalnogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-zasidanni-kruglogo-stolu-z-nagodi-vidznachennya-75-ti-richchya-ki%d1%97vskogo-naczionalnogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-zasidanni-kruglogo-stolu-z-nagodi-vidznachennya-75-ti-richchya-ki%d1%97vskogo-naczionalnogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-zasidanni-kruglogo-stolu-z-nagodi-vidznachennya-75-ti-richchya-ki%d1%97vskogo-naczionalnogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-zasidanni-kruglogo-stolu-z-nagodi-vidznachennya-75-ti-richchya-ki%d1%97vskogo-naczionalnogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-on-lajn-vebinar-z-pitan-transfertnogo-czinoutvorennya/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-on-lajn-vebinar-z-pitan-transfertnogo-czinoutvorennya/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-on-lajn-vebinar-z-pitan-transfertnogo-czinoutvorennya/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-vseukra%d1%97nsko%d1%97-gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-ukra%d1%97ni-pr/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-vseukra%d1%97nsko%d1%97-gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-ukra%d1%97ni-pr/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-vseukra%d1%97nsko%d1%97-gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-ukra%d1%97ni-pr/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-vseukra%d1%97nsko%d1%97-gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-ukra%d1%97ni-pr/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-vseukra%d1%97nsko%d1%97-gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-ukra%d1%97ni-pr/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-vseukra%d1%97nsko%d1%97-gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-ukra%d1%97ni-pr/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-vseukra%d1%97nsko%d1%97-gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-ukra%d1%97ni-pr/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-vseukra%d1%97nsko%d1%97-gromadsko%d1%97-organizaczi%d1%97-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-prijnyali-uchast-v-obgovorenni-pro%d1%94ktu-zakonu-ukra%d1%97ni-pr/


37 30.06.2021 ВГО «Асоціація платників податків 

України», в черговий раз, показала свою 

потужність та згуртованість

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-v-chergovij-raz-pokazala-

svoyu-potuzhnist-ta-zgurtovanist/

38 07.07.2021

Генеральна дирекція ВГО АППУ разом з 

представниками ДПС України, МУ ДПС по 

роботі з ВПП, ГУ ДПС в областях, в місті 

Києві, а також Головами Рад ТВ ВГО АППУ 

та платниками податків — членами 

Асоціації провела Перший он-лайн 

Вебінар з проблемних питань бізнесу

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-razom-z-

predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-

po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-

ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-

appu-ta-platnikami-podatkiv-chlena/

39 03.09.2021
Асоціація прийняла участь в обговоренні 

питань безпечної та незадекларованої 

праці

https://appu.org.ua/main-

news/asocziacziya-prijnyala-uchast-v-

obgovorenni-pitan-bezpechno%d1%97-ta-

nezadeklarovano%d1%97-praczi/

40 07.09.2021
Урочиста церемонія нагородження 

переможців Регіонального Рейтингу 

«Сумлінні платники податків – 2020» міста 

Києва

https://appu.org.ua/main-news/urochista-

czeremoniya-nagorodzhennya-

peremozhcziv-regionalnogo-rejtingu-

sumlinni-platniki-podatkiv-2020-mista-

ki%d1%94va/

41 14.09.2021 Меморандум про співробітництво та 

партнерство між Державною службою з 

питань праці та АППУ

https://appu.org.ua/main-

news/memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-

partnerstvo-mizh-derzhavnoyu-sluzhboyu-z-

pitan-praczi-ta-appu/

42 15.09.2021 Генеральна дирекція ВГО АППУ прийняла 

участь у заході з питань створення 

сприятливих умов розвитку бізнесу.

https://appu.org.ua/main-news/generalna-

direkcziya-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-

zahodi-z-pitan-stvorennya-spriyatlivih-umov-

rozvitku-biznesu/

43 17.09.2021

Президент АППУ Грігол Катамадзе 

підписав Меморандум про 

співробітництво та партнерство з т.в.о. 

Голови Державної служби України з 

питань праці Віталієм Сажієнком

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-pidpisav-

memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-

partnerstvo-z-t-v-o-golovi-

derzhavno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-z-

pitan-praczi-vitali%d1%94m-

sazhi%d1%94nkom/

44 18.09.2021

17 вересня 2021 року радник Президента 

Асоціації платників податків України — 

Алханішвілі Давид Іраклійович, прийняв 

участь у Регіональному форумі платників 

податків Європи та Африки

https://appu.org.ua/main-news/17-

veresnya-2021-roku-radnik-prezidenta-

asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-alhanishvili-david-iraklijovich-

prijnyav-uchast-u-regionalnomu-forumi-

platnikiv-podatkiv-%d1%94vropi-ta-afri/

45 21.09.2021 Президент АППУ Грігол Катамадзе 

прийняв участь у V Харківському 

Міжнародному юридичному Форумі

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-v-

harkivskomu-mizhnarodnomu-yuridichnomu-

forumi/

https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-v-chergovij-raz-pokazala-svoyu-potuzhnist-ta-zgurtovanist/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-v-chergovij-raz-pokazala-svoyu-potuzhnist-ta-zgurtovanist/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-v-chergovij-raz-pokazala-svoyu-potuzhnist-ta-zgurtovanist/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-v-chergovij-raz-pokazala-svoyu-potuzhnist-ta-zgurtovanist/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv-chlena/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv-chlena/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv-chlena/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv-chlena/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv-chlena/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-razom-z-predstavnikami-dps-ukra%d1%97ni-mu-dps-po-roboti-z-vpp-gu-dps-v-oblastyah-v-misti-ki%d1%94vi-a-takozh-golovami-rad-tv-vgo-appu-ta-platnikami-podatkiv-chlena/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-pitan-bezpechno%d1%97-ta-nezadeklarovano%d1%97-praczi/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-pitan-bezpechno%d1%97-ta-nezadeklarovano%d1%97-praczi/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-pitan-bezpechno%d1%97-ta-nezadeklarovano%d1%97-praczi/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-prijnyala-uchast-v-obgovorenni-pitan-bezpechno%d1%97-ta-nezadeklarovano%d1%97-praczi/
https://appu.org.ua/main-news/urochista-czeremoniya-nagorodzhennya-peremozhcziv-regionalnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020-mista-ki%d1%94va/
https://appu.org.ua/main-news/urochista-czeremoniya-nagorodzhennya-peremozhcziv-regionalnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020-mista-ki%d1%94va/
https://appu.org.ua/main-news/urochista-czeremoniya-nagorodzhennya-peremozhcziv-regionalnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020-mista-ki%d1%94va/
https://appu.org.ua/main-news/urochista-czeremoniya-nagorodzhennya-peremozhcziv-regionalnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020-mista-ki%d1%94va/
https://appu.org.ua/main-news/urochista-czeremoniya-nagorodzhennya-peremozhcziv-regionalnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020-mista-ki%d1%94va/
https://appu.org.ua/main-news/memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-mizh-derzhavnoyu-sluzhboyu-z-pitan-praczi-ta-appu/
https://appu.org.ua/main-news/memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-mizh-derzhavnoyu-sluzhboyu-z-pitan-praczi-ta-appu/
https://appu.org.ua/main-news/memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-mizh-derzhavnoyu-sluzhboyu-z-pitan-praczi-ta-appu/
https://appu.org.ua/main-news/memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-mizh-derzhavnoyu-sluzhboyu-z-pitan-praczi-ta-appu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-zahodi-z-pitan-stvorennya-spriyatlivih-umov-rozvitku-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-zahodi-z-pitan-stvorennya-spriyatlivih-umov-rozvitku-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-zahodi-z-pitan-stvorennya-spriyatlivih-umov-rozvitku-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-zahodi-z-pitan-stvorennya-spriyatlivih-umov-rozvitku-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-z-t-v-o-golovi-derzhavno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-z-pitan-praczi-vitali%d1%94m-sazhi%d1%94nkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-z-t-v-o-golovi-derzhavno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-z-pitan-praczi-vitali%d1%94m-sazhi%d1%94nkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-z-t-v-o-golovi-derzhavno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-z-pitan-praczi-vitali%d1%94m-sazhi%d1%94nkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-z-t-v-o-golovi-derzhavno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-z-pitan-praczi-vitali%d1%94m-sazhi%d1%94nkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-z-t-v-o-golovi-derzhavno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-z-pitan-praczi-vitali%d1%94m-sazhi%d1%94nkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-z-t-v-o-golovi-derzhavno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-z-pitan-praczi-vitali%d1%94m-sazhi%d1%94nkom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-pidpisav-memorandum-pro-spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-z-t-v-o-golovi-derzhavno%d1%97-sluzhbi-ukra%d1%97ni-z-pitan-praczi-vitali%d1%94m-sazhi%d1%94nkom/
https://appu.org.ua/main-news/17-veresnya-2021-roku-radnik-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-alhanishvili-david-iraklijovich-prijnyav-uchast-u-regionalnomu-forumi-platnikiv-podatkiv-%d1%94vropi-ta-afri/
https://appu.org.ua/main-news/17-veresnya-2021-roku-radnik-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-alhanishvili-david-iraklijovich-prijnyav-uchast-u-regionalnomu-forumi-platnikiv-podatkiv-%d1%94vropi-ta-afri/
https://appu.org.ua/main-news/17-veresnya-2021-roku-radnik-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-alhanishvili-david-iraklijovich-prijnyav-uchast-u-regionalnomu-forumi-platnikiv-podatkiv-%d1%94vropi-ta-afri/
https://appu.org.ua/main-news/17-veresnya-2021-roku-radnik-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-alhanishvili-david-iraklijovich-prijnyav-uchast-u-regionalnomu-forumi-platnikiv-podatkiv-%d1%94vropi-ta-afri/
https://appu.org.ua/main-news/17-veresnya-2021-roku-radnik-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-alhanishvili-david-iraklijovich-prijnyav-uchast-u-regionalnomu-forumi-platnikiv-podatkiv-%d1%94vropi-ta-afri/
https://appu.org.ua/main-news/17-veresnya-2021-roku-radnik-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-alhanishvili-david-iraklijovich-prijnyav-uchast-u-regionalnomu-forumi-platnikiv-podatkiv-%d1%94vropi-ta-afri/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-v-harkivskomu-mizhnarodnomu-yuridichnomu-forumi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-v-harkivskomu-mizhnarodnomu-yuridichnomu-forumi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-v-harkivskomu-mizhnarodnomu-yuridichnomu-forumi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-v-harkivskomu-mizhnarodnomu-yuridichnomu-forumi/


46 22.09.2021
Відбулися Позачергові Загальні збори 

(Конференція) ТВ ВГО АППУ в Харківській 

області

https://appu.org.ua/main-news/vidbulisya-

pozachergovi-zagalni-zbori-konferencziya-tv-

vgo-appu-v-harkivskij-oblasti/

47 29.09.2021 Визначено переможців Всеукраїнського 

Ювілейного Рейтингу «Сумлінні платники 

податків — 2020»

https://appu.org.ua/main-news/viznacheno-

peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-

yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-

podatkiv-2020/

48 04.10.2021

Генеральний директор ВГО АППУ 

Людмила Герасименко виступила 

модератором Вебінару для членів ВГО 

АППУ на тему: «Актуальні питання 

застосування МСФЗ платниками податків»

https://appu.org.ua/main-news/generalnij-

direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-

vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-

chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-

zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv/

49 11.10.2021
Президент АППУ Грігол Катамадзе 

прийняв участь у першій панелі Форуму 

«Діалог громадянського суспільства, 

бізнесу та влади»

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-

pershij-paneli-forumu-dialog-

gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi/

50 12.10.2021
Генеральний директор ВГО АППУ 

Людмила Герасименко виступила 

Модератором Робочої наради 

представників ВГО АППУ з органами ДПС

https://appu.org.ua/main-news/generalnij-

direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-

vistupila-moderatorom-robocho%d1%97-

naradi-predstavnikiv-vgo-appu-z-organami-

dps/

51 28.10.2021
ВГО «Асоціація платників податків 

України» провела чергове засідання 

Правління

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-provela-chergove-

zasidannya-pravlinnya/

52 05.11.2021

Спілкування Президента Асоціації Грігола 

Катамадзе зі студентами поза аудиторією

https://appu.org.ua/main-

news/spilkuvannya-prezidenta-

asocziaczi%d1%97-grigola-katamadze-zi-

studentami-poza-auditori%d1%94yu/

53 11.11.2021

Генеральний директор ВГО АППУ 

Людмила Герасименко виступила 

модератором безкоштовного он-лайн 

Вебінару для членів ВГО АППУ на тему: 

«Річна фінансова звітність – декларація з 

податку на прибуток»

https://appu.org.ua/main-news/generalnij-

direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-

vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-on-

lajn-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-

temu-richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-

z-podatku/

54 22.11.2021

Генеральний директор ВГО АППУ 

Людмила Герасименко виступила 

модератором Вебінару для членів ВГО 

АППУ на тему: «Операції з нерезидентами 

– основні податкові аспекти»

https://appu.org.ua/main-news/generalnij-

direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-

vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-

chleniv-vgo-appu-na-temu-operaczi%d1%97-

z-nerezidentami-osnovni-podatkovi-aspekti/

https://appu.org.ua/main-news/vidbulisya-pozachergovi-zagalni-zbori-konferencziya-tv-vgo-appu-v-harkivskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulisya-pozachergovi-zagalni-zbori-konferencziya-tv-vgo-appu-v-harkivskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulisya-pozachergovi-zagalni-zbori-konferencziya-tv-vgo-appu-v-harkivskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/viznacheno-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/viznacheno-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/viznacheno-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/viznacheno-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-pershij-paneli-forumu-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-pershij-paneli-forumu-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-pershij-paneli-forumu-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-pershij-paneli-forumu-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-robocho%d1%97-naradi-predstavnikiv-vgo-appu-z-organami-dps/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-robocho%d1%97-naradi-predstavnikiv-vgo-appu-z-organami-dps/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-robocho%d1%97-naradi-predstavnikiv-vgo-appu-z-organami-dps/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-robocho%d1%97-naradi-predstavnikiv-vgo-appu-z-organami-dps/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-robocho%d1%97-naradi-predstavnikiv-vgo-appu-z-organami-dps/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-chergove-zasidannya-pravlinnya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-chergove-zasidannya-pravlinnya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-chergove-zasidannya-pravlinnya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-chergove-zasidannya-pravlinnya/
https://appu.org.ua/main-news/spilkuvannya-prezidenta-asocziaczi%d1%97-grigola-katamadze-zi-studentami-poza-auditori%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/spilkuvannya-prezidenta-asocziaczi%d1%97-grigola-katamadze-zi-studentami-poza-auditori%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/spilkuvannya-prezidenta-asocziaczi%d1%97-grigola-katamadze-zi-studentami-poza-auditori%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/spilkuvannya-prezidenta-asocziaczi%d1%97-grigola-katamadze-zi-studentami-poza-auditori%d1%94yu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-on-lajn-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-on-lajn-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-on-lajn-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-on-lajn-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-on-lajn-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-on-lajn-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-richna-finansova-zvitnist-deklaracziya-z-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-operaczi%d1%97-z-nerezidentami-osnovni-podatkovi-aspekti/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-operaczi%d1%97-z-nerezidentami-osnovni-podatkovi-aspekti/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-operaczi%d1%97-z-nerezidentami-osnovni-podatkovi-aspekti/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-operaczi%d1%97-z-nerezidentami-osnovni-podatkovi-aspekti/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-operaczi%d1%97-z-nerezidentami-osnovni-podatkovi-aspekti/


55 25.11.2021 Представники Генеральної дирекції ВГО 

АППУ взяли участь в засіданні 

Громадської Ради ДПС України

https://appu.org.ua/main-

news/predstavniki-generalno%d1%97-

direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-v-

zasidanni-gromadsko%d1%97-radi-dps-

ukra%d1%97ni/

56 25.11.2021
Президент АППУ Грігол Катамадзе взяв 

участь у святкуванні 100-річчя заснування 

Державного податкового Університету

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-

svyatkuvanni-100-richchya-zasnuvannya-

derzhavnogo-podatkovogo-universitetu/

57 26.11.2021
Президент АППУ Грігол Катамадзе взяв он-

лайн участь у II податковому Конгресі

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

appu-grigol-katamadze-vzyav-on-lajn-uchast-

u-ii-podatkovomu-kongresi/

58 29.11.2021 Президент Асоціації платників податків 

України Грігол Катамадзе виступив на 

Генеральній асамблеї Європейської 

Асоціації платників податків

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vistupiv-na-

generalnij-asamble%d1%97-

%d1%94vropejsko%d1%97-

asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv/

59 30.11.2021
Вы очень удивитесь: ТОП-5 лучших 

городов для ведения бизнеса в Украине

https://appu.org.ua/main-news/vy-ochen-

udivites-top-5-luchshih-gorodov-dlya-

vedeniya-biznesa-v-ukraine/

60 03.12.2021

Асоціація платників податків України 

провела урочисту церемонію 

нагородження переможців 

Всеукраїнського Ювілейного Рейтингу 

«Сумлінні платники податків — 2020»

https://appu.org.ua/main-

news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-provela-urochistu-

czeremoniyu-nagorodzhennya-

peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-

yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-

podatkiv-2020/

61 03.12.2021

Територіальне відділення Асоціації 

платників податків України у місті Києві 

проведено урочисту церемонію 

нагородження 7 переможців 

Всеукраїнського Ювілейного Рейтингу 

«Сумлінні платники податків — 2020»

https://appu.org.ua/main-news/teritorialne-

viddilennya-asocziaczi%d1%97-platnikiv-

podatkiv-ukra%d1%97ni-u-misti-ki%d1%94vi-

provedeno-urochistu-czeremoniyu-

nagorodzhennya-7-peremozhcziv-

vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu/

62 14.12.2021
Чергове засідання Правління ВГО 

«Асоціація платників податків України»

https://appu.org.ua/main-news/chergove-

zasidannya-pravlinnya-vgo-asocziacziya-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni/

63 14.12.2021

Відбулася перша спільна Робоча зустріч 

ВГО АППУ на чолі Президента АППУ 

Грігола Катамадзе та Держмитслужби 

України на чолі Першого заступника 

Олександра Щуцького

https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-

persha-spilna-robocha-zustrich-vgo-appu-na-

choli-prezidenta-appu-grigola-katamadze-ta-

derzhmitsluzhbi-ukra%d1%97ni-na-choli-

pershogo-zastupnika-oleksandra-shuczkogo/

https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-v-zasidanni-gromadsko%d1%97-radi-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-v-zasidanni-gromadsko%d1%97-radi-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-v-zasidanni-gromadsko%d1%97-radi-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-v-zasidanni-gromadsko%d1%97-radi-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyali-uchast-v-zasidanni-gromadsko%d1%97-radi-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-svyatkuvanni-100-richchya-zasnuvannya-derzhavnogo-podatkovogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-svyatkuvanni-100-richchya-zasnuvannya-derzhavnogo-podatkovogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-svyatkuvanni-100-richchya-zasnuvannya-derzhavnogo-podatkovogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-svyatkuvanni-100-richchya-zasnuvannya-derzhavnogo-podatkovogo-universitetu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-on-lajn-uchast-u-ii-podatkovomu-kongresi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-on-lajn-uchast-u-ii-podatkovomu-kongresi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-on-lajn-uchast-u-ii-podatkovomu-kongresi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vistupiv-na-generalnij-asamble%d1%97-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vistupiv-na-generalnij-asamble%d1%97-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vistupiv-na-generalnij-asamble%d1%97-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vistupiv-na-generalnij-asamble%d1%97-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vistupiv-na-generalnij-asamble%d1%97-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vistupiv-na-generalnij-asamble%d1%97-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/vy-ochen-udivites-top-5-luchshih-gorodov-dlya-vedeniya-biznesa-v-ukraine/
https://appu.org.ua/main-news/vy-ochen-udivites-top-5-luchshih-gorodov-dlya-vedeniya-biznesa-v-ukraine/
https://appu.org.ua/main-news/vy-ochen-udivites-top-5-luchshih-gorodov-dlya-vedeniya-biznesa-v-ukraine/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-urochistu-czeremoniyu-nagorodzhennya-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-urochistu-czeremoniyu-nagorodzhennya-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-urochistu-czeremoniyu-nagorodzhennya-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-urochistu-czeremoniyu-nagorodzhennya-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-urochistu-czeremoniyu-nagorodzhennya-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-urochistu-czeremoniyu-nagorodzhennya-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-provela-urochistu-czeremoniyu-nagorodzhennya-peremozhcziv-vseukra%d1%97nskogo-yuvilejnogo-rejtingu-sumlinni-platniki-podatkiv-2020/
https://appu.org.ua/main-news/chergove-zasidannya-pravlinnya-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/chergove-zasidannya-pravlinnya-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/chergove-zasidannya-pravlinnya-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-persha-spilna-robocha-zustrich-vgo-appu-na-choli-prezidenta-appu-grigola-katamadze-ta-derzhmitsluzhbi-ukra%d1%97ni-na-choli-pershogo-zastupnika-oleksandra-shuczkogo/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-persha-spilna-robocha-zustrich-vgo-appu-na-choli-prezidenta-appu-grigola-katamadze-ta-derzhmitsluzhbi-ukra%d1%97ni-na-choli-pershogo-zastupnika-oleksandra-shuczkogo/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-persha-spilna-robocha-zustrich-vgo-appu-na-choli-prezidenta-appu-grigola-katamadze-ta-derzhmitsluzhbi-ukra%d1%97ni-na-choli-pershogo-zastupnika-oleksandra-shuczkogo/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-persha-spilna-robocha-zustrich-vgo-appu-na-choli-prezidenta-appu-grigola-katamadze-ta-derzhmitsluzhbi-ukra%d1%97ni-na-choli-pershogo-zastupnika-oleksandra-shuczkogo/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-persha-spilna-robocha-zustrich-vgo-appu-na-choli-prezidenta-appu-grigola-katamadze-ta-derzhmitsluzhbi-ukra%d1%97ni-na-choli-pershogo-zastupnika-oleksandra-shuczkogo/


64 16.12.2021 Міжнародні експерти та представники 

влади обговорять світовий досвід 

реформування оподаткування праці

https://appu.org.ua/main-

news/mizhnarodni-eksperti-ta-predstavniki-

vladi-obgovoryat-svitovij-dosvid-

reformuvannya-opodatkuvannya-praczi/

65 20.12.2021

Президент ВГО «Асоціація платників 

податків України» Грігол Катамадзе взяв 

оф-лайн участь у Міжнародній 

Конференції «Міжнародний та 

український досвід реформування прямих 

податків»

https://appu.org.ua/main-news/prezident-

vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-of-

lajn-uchast-u-mizhnarodnij-

konferenczi%d1%97-mizhnarodnij-ta-

ukra%d1%97nskij-dosvid-reformuvanny/

66 21.12.2021
Податкова реформа в Україні 2022: 

світовий досвід та українські особливості

https://appu.org.ua/main-news/podatkova-

reforma-v-ukra%d1%97ni-2022-svitovij-

dosvid-ta-ukra%d1%97nski-osoblivosti/

67 25.12.2021
Державна митна служба України готова 

до системної співпраці для усунення 

перешкод для законослухняного бізнесу

https://appu.org.ua/main-news/derzhavna-

mitna-sluzhba-ukra%d1%97ni-gotova-do-

sistemno%d1%97-spivpraczi-dlya-

usunennya-pereshkod-dlya-

zakonosluhnyanogo-biznesu/

68

https://appu.org.ua/main-news/mizhnarodni-eksperti-ta-predstavniki-vladi-obgovoryat-svitovij-dosvid-reformuvannya-opodatkuvannya-praczi/
https://appu.org.ua/main-news/mizhnarodni-eksperti-ta-predstavniki-vladi-obgovoryat-svitovij-dosvid-reformuvannya-opodatkuvannya-praczi/
https://appu.org.ua/main-news/mizhnarodni-eksperti-ta-predstavniki-vladi-obgovoryat-svitovij-dosvid-reformuvannya-opodatkuvannya-praczi/
https://appu.org.ua/main-news/mizhnarodni-eksperti-ta-predstavniki-vladi-obgovoryat-svitovij-dosvid-reformuvannya-opodatkuvannya-praczi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-of-lajn-uchast-u-mizhnarodnij-konferenczi%d1%97-mizhnarodnij-ta-ukra%d1%97nskij-dosvid-reformuvanny/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-of-lajn-uchast-u-mizhnarodnij-konferenczi%d1%97-mizhnarodnij-ta-ukra%d1%97nskij-dosvid-reformuvanny/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-of-lajn-uchast-u-mizhnarodnij-konferenczi%d1%97-mizhnarodnij-ta-ukra%d1%97nskij-dosvid-reformuvanny/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-of-lajn-uchast-u-mizhnarodnij-konferenczi%d1%97-mizhnarodnij-ta-ukra%d1%97nskij-dosvid-reformuvanny/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-of-lajn-uchast-u-mizhnarodnij-konferenczi%d1%97-mizhnarodnij-ta-ukra%d1%97nskij-dosvid-reformuvanny/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-of-lajn-uchast-u-mizhnarodnij-konferenczi%d1%97-mizhnarodnij-ta-ukra%d1%97nskij-dosvid-reformuvanny/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-reforma-v-ukra%d1%97ni-2022-svitovij-dosvid-ta-ukra%d1%97nski-osoblivosti/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-reforma-v-ukra%d1%97ni-2022-svitovij-dosvid-ta-ukra%d1%97nski-osoblivosti/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-reforma-v-ukra%d1%97ni-2022-svitovij-dosvid-ta-ukra%d1%97nski-osoblivosti/
https://appu.org.ua/main-news/derzhavna-mitna-sluzhba-ukra%d1%97ni-gotova-do-sistemno%d1%97-spivpraczi-dlya-usunennya-pereshkod-dlya-zakonosluhnyanogo-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/derzhavna-mitna-sluzhba-ukra%d1%97ni-gotova-do-sistemno%d1%97-spivpraczi-dlya-usunennya-pereshkod-dlya-zakonosluhnyanogo-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/derzhavna-mitna-sluzhba-ukra%d1%97ni-gotova-do-sistemno%d1%97-spivpraczi-dlya-usunennya-pereshkod-dlya-zakonosluhnyanogo-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/derzhavna-mitna-sluzhba-ukra%d1%97ni-gotova-do-sistemno%d1%97-spivpraczi-dlya-usunennya-pereshkod-dlya-zakonosluhnyanogo-biznesu/
https://appu.org.ua/main-news/derzhavna-mitna-sluzhba-ukra%d1%97ni-gotova-do-sistemno%d1%97-spivpraczi-dlya-usunennya-pereshkod-dlya-zakonosluhnyanogo-biznesu/


№ Дата Назва Посилання

1 28.01.2021

Презентація на тему: 

"Пріоритети податкової 

політики держави у 2021 році" 

доктора економічних наук, 

професора, члена Ради АППУ 

Швабія К.І.

https://youtu.be/NXyNHvEj2Lw

2 08.02.2021

Генеральна дирекція ВГО АППУ 

провела перший в цьому році 

он-лайн Вебінар для своїх 

членів

https://youtu.be/QaI9hTDaaIc

3

«Податок на доходи фізичних 

осіб та Єдиний соціальний 

внесок»

https://youtu.be/W008dhjb34A

4 «Плата за землю: особливості 

оподаткування у 2021 році»

https://youtu.be/QcLWo2MooBw

5
«Головні акценти фінансової 

МСФ-Звітності за 2020 рік»
https://youtu.be/QaI9hTDaaIc

6
«Актуальні питання ТЦУ та 

ключові зміни».
https://youtu.be/LjBDgYDa8nw

7
Податок на додану вартість: 

новації у 2021 році
https://youtu.be/69DiQ0uVrqI

8

«Податок на прибуток 

підприємств: новації у 2021 

році»

https://youtu.be/wGYZfuFopGE

9 17.02.2021

Субсидіарна та солідарна 

відповідальність посадових 

осіб контролюючих органів

https://youtu.be/iALGLd7-P10

10 23.02.2021

Грігол Катамадзе взяв участь у 

культурному флешмобі до 150-

річчя від дня народження Лесі 

Українки

https://youtu.be/iUvljA_lqK8

11 01.03.2021

Презентація результатів 

стратегічного аналізу щодо 

оцінки ризиків

https://youtu.be/D68n3V1Bep0

12 11.03.2021

Он-лайн зустріч членів АППУ з 

керівництвом Держмитслужби 

України

https://youtu.be/xy3oqq7mGGk

13 15.03.2021

THE ALL-UKRAINIAN NGO 

«TAXPAYERS ASSOCIATION OF 

UKRAINE»

https://youtu.be/Imc6bilwvEg

Монтаж та розміщення відео на сайт

Робота системного адміністратора Генеральної дирекції

15.02.2021

https://youtu.be/QaI9hTDaaIc
https://youtu.be/W008dhjb34A
https://youtu.be/QcLWo2MooBw
https://youtu.be/LjBDgYDa8nw
https://youtu.be/69DiQ0uVrqI
https://youtu.be/wGYZfuFopGE
https://youtu.be/iALGLd7-P10
https://youtu.be/D68n3V1Bep0
https://youtu.be/xy3oqq7mGGk


14 27.03.2021
Грігол Катамадзе про Бюро 

економічної безпеки
https://youtu.be/UA4qxItIuR0

15 30.03.2021 Правильність застосування 

норм трудового законодавства

https://youtu.be/zW25RIPGS80

16

Грігол Катамадзе назвав 

основні завдання Бюро 

економічної безпеки

https://youtu.be/CNKMhc1YK-A

17

Європа і США при 

розслідуванні податкових 

злочинів працюють за ILP-

моделлю

https://youtu.be/QIJ74gUqxwI

18

Який би не був ідеальний закон 

про БЕБ, важливо, які будуть 

закони про СБУ та про зміни до 

КПК

https://youtu.be/GtwHigq0aCg

19

В результаті дослідження 

виявили 243 загрози фіскальній 

безпеці України

https://youtu.be/ho30XXpUiXg

20 05.04.2021 Громадське радіо https://youtu.be/PHT_wJxFllA

21 07.04.2021
«Акциз. Нові податкові зміни — 

2021»
https://youtu.be/xzkqTG0mNLs

22 13.04.2021

ВГО АППУ та УСПП з питань 

імплементації норм Закону 

України «Про Бюро 

економічної безпеки України»

https://youtu.be/xpnQM25qQ1w

23
ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

https://youtu.be/kzXa52Bvua8

24

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: 

ПРАВИЛЬНА ТАКТИКА ЗАХИСТУ 

ТА СЕКРЕТИ УСПІШНОГО 

ОСКАРЖЕННЯ

https://youtu.be/LFnV2tG_Hgw

25

ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ 

ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ 

НЕРЕЗИДЕНТОМ ІЗ ДЖЕРЕЛОМ 

ЇХ ПОХОДЖЕННЯ  З УКРАЇНИ

https://youtu.be/MAVUlM5Qm6A

26

РИЗИКИ ТА НЕБЕЗПЕКА 

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ 

ВЕДЕННЯ НЕРЕЗИДЕНТОМ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНЕ 

ПРЕДСТАВНИЦТВО

https://youtu.be/mHzO2qotL4c

02.04.2021

14.04.2021

https://youtu.be/CNKMhc1YK-A
https://youtu.be/GtwHigq0aCg
https://youtu.be/PHT_wJxFllA
https://youtu.be/xzkqTG0mNLs


27

РИЗИКИ ТА НЕБЕЗПЕКА 

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ 

ВЕДЕННЯ НЕРЕЗИДЕНТОМ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНЕ 

ПРЕДСТАВНИЦТВО

https://youtu.be/mHzO2qotL4c

28

ПОСТІЙНІ, ТИМЧАСОВІ ТА 

СПІРНІ ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ У 

ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО 

ЗВІТУЮТЬ ЗА МСФЗ

https://youtu.be/QUoKk5f2mA8

29 16.04.2021
Грігол Катамадзе: "Кадрова 

політики у створенні Бюро 

економічної безпеки України"

https://youtu.be/eNZXW0EJYbg

30 16.04.2021
«Побудова ефективної системи 

підготовки фахівців з 

економічної безпеки держави »

https://youtu.be/nm4k7bmtslU

31 23.04.2021
Грігол Катамадзе Про 

створення Бюро економічної 

безпеки України

https://youtu.be/tC_aFyDKeuU

32 18.05.2021
Вебінар АППУ за участю 

фахівців ДПС України
https://youtu.be/kbIoENI1oXw

33 19.05.2021

Он лайн зустріч з питання 

обговорення пропозицій 

зауважень до законопроєктів 

№ 4572 та № 4574

https://youtu.be/AgtHP4pRGyw

34 26.05.2021
“Investment Location Ukraine – 

Newest Reforms and Current 

Public Privatisation Offers”

https://youtu.be/VKINMjkO-es

35 27.05.2021

Он-лайн Конференція на тему 

«Інвестиції в Україну через 

приватизацію»

https://youtu.be/p68v7NpAwtA

36 15.06.2021 Вебінар з питань 

трансфертного ціноутворення

https://youtu.be/okth8uRdL3A

37 08.07.2021

Нарада ВГО АППУ в областях та  

м. Києві, спільно з 

представниками ДПС України 

та ГУ ДПС

https://youtu.be/1Pv6PXnbiLk

38 20.09.2021
Greeting and Welcome Michael 

Jaeger Sept 20 2021
https://youtu.be/u-q_-jD_b0E

39

V Харківській міжнародний 

юридичний форум Виступ 

Грігола Катамадзе

https://youtu.be/qJQd3aPP09E

21.09.2021

14.04.2021



40

V Харківській міжнародний 

юридичний форум,  Виступ 

Олексія Любченка

https://youtu.be/PkLv8OACLVo

41
V Харківській міжнародний 

юридичний форум
https://youtu.be/ENvCHPAPkeI

42

V Харківській міжнародний 

юридичний форум, Виступ 

Русаліної Людмили

https://youtu.be/TgBBRWDTiEY

43

Вступне слово модератора – 

Генерального директора ВГО 

АППУ ЛЮДМИЛИ 

ГЕРАСИМЕНКО

https://youtu.be/OIfSxzJcNqw

44
«ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: 

ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ 

ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ»

https://youtu.be/XTwkz2r000g

45

«14 ФІШОК ЕКСЕЛЯ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З 

ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ

https://youtu.be/Mjh6512IW90

46
Тема: «ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ЗА МСФЗ»

https://youtu.be/tUz9V7aq40Y

47

«МСФЗ 16: МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ОРЕНДНИХ РОЗРАХУНКІВ 

https://youtu.be/qK7oRpTfZVQ

48 12.10.2021
Діалог громадянського 

суспільства
https://youtu.be/GLlnDHS2LyM

49 13.10.2021 Робоча нарада представників 

ВГО АППУ з органами ДПС

https://youtu.be/0Qd_NsBq-rc

50 11.11.2021

Річна фінансова звітність – 

декларація з податку на 

прибуток

https://youtu.be/kHZFO7Xtu-w

51

«ПДВ при наданні/отриманні 

послуг в операціях з 

нерезидентами»

https://youtu.be/m-HFyPM0kzc

52

«Постійні представництва» та 

«Нові реєстраційні вимоги у 

2020-2021 роках до 

підприємств-нерезидентів

https://youtu.be/A4mEhl6aR74

53

Типові порушення з обліку 

валютних операцій та 

податкові ризики при виплаті 

доходів нерезидентам

https://youtu.be/yqjrJyxgh5c

54 Податок на репатріацію https://youtu.be/zZL5Nxz1YYw

21.09.2021

04.10.2021

22.11.2021

https://youtu.be/kHZFO7Xtu-w


55 29.11.2021

Президент АППУ Грігол 

Катамадзе виступив на 

Генасамблеї Європейської 

Асоціації платників податків

https://youtu.be/jfzGpgiCAJs

56 21.12.2021

 Налог на выведенный капитал 

вместо налога на прибыль 

будет хорошим сигналом 

инвесторам, — Катамадзе

https://appu.org.ua/videos-collections/nalog-

na-vyvedennyj-kapital-vmesto-naloga-na-

pribyl-budet-horoshim-signalom-investoram-

katamadze/

https://appu.org.ua/videos-collections/nalog-na-vyvedennyj-kapital-vmesto-naloga-na-pribyl-budet-horoshim-signalom-investoram-katamadze/
https://appu.org.ua/videos-collections/nalog-na-vyvedennyj-kapital-vmesto-naloga-na-pribyl-budet-horoshim-signalom-investoram-katamadze/
https://appu.org.ua/videos-collections/nalog-na-vyvedennyj-kapital-vmesto-naloga-na-pribyl-budet-horoshim-signalom-investoram-katamadze/
https://appu.org.ua/videos-collections/nalog-na-vyvedennyj-kapital-vmesto-naloga-na-pribyl-budet-horoshim-signalom-investoram-katamadze/


№ Дата Назва Посилання

1 04.02.2021
 Робоча зустріч з Послом 

Центру ЮНЕСКО у Болоньї

https://appu.org.ua/photos-

collections/robocha-zustrich-z-poslom-

czentru-yunesko-u-bolon%d1%97/

2 24.04.2021

Підписання Меморандуму 

про взаєморозуміння та 

співробітництво між ВГО 

«Асоціація платників податків 

України» та Державною 

митною службою України

https://appu.org.ua/photos-

collections/memorandum-pro-

vza%d1%94morozuminnya-ta-

spivrobitnicztvo-mizh-

vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-

organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-

derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/

3 19.03.2021
Всеукраїнський Форум 

«Україна 30»

https://appu.org.ua/photos-

collections/vseukra%d1%97nskij-forum-

ukra%d1%97na-30/

4 24.03.2021

Підписання Меморандуму 

про співробітництво між АППУ 

та ФДМУ

https://appu.org.ua/photos-

collections/pidpisannya-memorandumu-

pro-spivrobitnicztvo-mizh-appu-ta-fdmu/

5 15.04.2021

Підписаня Меморандуму про 

співпрацю між 

Всеукраїнською громадською 

організацією «Асоціація 

платників податків України» 

та Міністерством внутрішніх 

справ України.

https://appu.org.ua/photos-

collections/pidpisanya-memorandumu-pro-

spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-

gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-

asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-ta-ministerstvom-

vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni/

6 19.04.2021

Робоча зустріч керівництва 

ВГО АППУ з Виконавчим 

директором UkraineInvest

https://appu.org.ua/photos-

collections/robocha-zustrich-kerivnicztva-

vgo-appu-z-vikonavchim-direktorom-

ukraineinvest/

7 17.05.2021

Відбулася Міжнародна 

науково-практична 

Конференція «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України» 

за ініціативи Президента 

Асоціації платників податків 

України Грігола Катамадзе

https://appu.org.ua/photos-

collections/vidbulasya-mizhnarodna-

naukovo-praktichna-konferencziya-

zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-

byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-

ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-

asocziaczi%d1%97-platn/

Розміщення фото на сайт

https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-z-poslom-czentru-yunesko-u-bolon%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-z-poslom-czentru-yunesko-u-bolon%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-z-poslom-czentru-yunesko-u-bolon%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/
https://appu.org.ua/photos-collections/memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/
https://appu.org.ua/photos-collections/memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/
https://appu.org.ua/photos-collections/memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/
https://appu.org.ua/photos-collections/memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/
https://appu.org.ua/photos-collections/memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/
https://appu.org.ua/photos-collections/memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/
https://appu.org.ua/photos-collections/memorandum-pro-vza%d1%94morozuminnya-ta-spivrobitnicztvo-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-derzhavnoyu-mitnoyu-sluzh/
https://appu.org.ua/photos-collections/vseukra%d1%97nskij-forum-ukra%d1%97na-30/
https://appu.org.ua/photos-collections/vseukra%d1%97nskij-forum-ukra%d1%97na-30/
https://appu.org.ua/photos-collections/vseukra%d1%97nskij-forum-ukra%d1%97na-30/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisannya-memorandumu-pro-spivrobitnicztvo-mizh-appu-ta-fdmu/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisannya-memorandumu-pro-spivrobitnicztvo-mizh-appu-ta-fdmu/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisannya-memorandumu-pro-spivrobitnicztvo-mizh-appu-ta-fdmu/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisanya-memorandumu-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-ministerstvom-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisanya-memorandumu-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-ministerstvom-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisanya-memorandumu-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-ministerstvom-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisanya-memorandumu-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-ministerstvom-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisanya-memorandumu-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-ministerstvom-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisanya-memorandumu-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-ministerstvom-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/pidpisanya-memorandumu-pro-spivpraczyu-mizh-vseukra%d1%97nskoyu-gromadskoyu-organizaczi%d1%94yu-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-ta-ministerstvom-vnutrishnih-sprav-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-kerivnicztva-vgo-appu-z-vikonavchim-direktorom-ukraineinvest/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-kerivnicztva-vgo-appu-z-vikonavchim-direktorom-ukraineinvest/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-kerivnicztva-vgo-appu-z-vikonavchim-direktorom-ukraineinvest/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-kerivnicztva-vgo-appu-z-vikonavchim-direktorom-ukraineinvest/
https://appu.org.ua/photos-collections/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/photos-collections/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/photos-collections/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/photos-collections/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/photos-collections/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/photos-collections/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/
https://appu.org.ua/photos-collections/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-zakonodavche-zabezpechennya-diyalnosti-byuro-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ukra%d1%97ni-za-inicziativi-prezidenta-asocziaczi%d1%97-platn/


8 26.05.2021

За ініціативи ВГО АППУ, за 

сприяння ФДМУ та 

UkraineInvest відбулася он-

лайн Конференція на тему 

«Інвестиції в Україну через 

приватизацію. Державна 

підтримка інвестиційних 

проєктів зі значними 

інвестиціями»

https://appu.org.ua/photos-collections/za-

inicziativi-vgo-appu-za-spriyannya-fdmu-ta-

ukraineinvest-vidbulasya-on-lajn-

konferencziya-na-temu-investiczi%d1%97-

v-ukra%d1%97nu-cherez-privatizacziyu-

derzhavna-pidtrimka-investiczijnih-pr/

9 30.06.2021

 ВГО «Асоціація платників 

податків України», в черговий 

раз, показала свою потужність 

та згуртованість

https://appu.org.ua/photos-

collections/vgo-asocziacziya-platnikiv-

podatkiv-ukra%d1%97ni-v-chergovij-raz-

pokazala-svoyu-potuzhnist-ta-zgurtovanist/

10 17.09.2021

Президент АППУ Грігол 

Катамадзе підписав 

Меморандум про 

співробітництво та 

партнерство з т.в.о. Голови 

Державної служби України з 

питань праці Віталієм 

Сажієнком

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-appu-grigol-

katamadze-pidpisav-memorandum-pro-

spivrobitnicztvo-ta-partnerstvo-z-t-v-o-

golovi-derzhavno%d1%97-sluzhbi-

ukra%d1%97ni-z-pitan-praczi-

vitali%d1%94m-sazhi%d1%94nkom/

11 20.09.2021

 Президент АППУ Грігол 

Катамадзе прийняв участь у V 

Харківському Міжнародному 

юридичному Форумі

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-appu-grigol-

katamadze-prijnyav-uchast-u-v-

harkivskomu-mizhnarodnomu-

yuridichnomu-forumi/

12 28.09.2021
 ЗАСІДАННЯ ВРК «СУМЛІННІ 

ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ — 2020»

https://appu.org.ua/photos-

collections/zasidannya-vrk-sumlinni-

platniki-podatkiv-2020/

13 02.12.2021
 «Сумлінні платники податків 

— 2020»

https://appu.org.ua/photos-

collections/sumlinni-platniki-podatkiv-

2020/
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