
 

 

 

Партнерський обмін для ефективної, ресурсозберігаючої, сталої та 

конкурентоспроможної аграрної та продовольчої промисловості в Україні – 

внески Двосторонньої коопераційної програми Федерального міністерства 

продовольства і сільського господарства у 2021 році  

02.12.2021, 14:00 – 16:30 (за київським часом) 

(13:00 – 15:30 за німецьким часом) 

Онлайн: https://us02web.zoom.us/j/81302821329?pwd=MjJLRDRrd1ZyYlZ2alkvWGxXT2hSZz09  

Проєкти Двосторонньої коопераційної програми (ДКП) Федерального міністерства 
продовольства і сільського господарства (BMEL) в Україні протягом багатьох років представляють 
німецький досвід для сталого сільського господарства в Україні. Таким чином, вони надають 
багаторічну підтримку розвитку аграрної політики та сільської місцевості, наближенню системи 
освіти до міжнародних стандартів, підвищенню конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва, покращенню якості та безпеки продукції сільського та 
лісового господарства, а також збереженню природніх ресурсів. 

В рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, український уряд 
встановив собі амбіційний порядок дій, а також минулого року ініціював важливі кроки щодо 
реформування аграрного сектору. Проєкти Двосторонньої коопераційної програми в Україні, 
незважаючи на величезні перепони, пов'язані з обмеженнями у зв'язку із пандемією 
коронавірусу, зробили важливий внесок у розвиток аграрної політики, земельних відносин, 
органічного сільського господарства, експорту сільськогосподарської продукції, а також освіти та 
перепідготовки фахівців в аграрній сфері.  

У рамках щорічного заходу ДКП буде представлено найважливіші заходи проєктів, що відбулися 
у 2021 році, а також огляд запланованих завдань на наступний рік. Відповідальні партнери з боку 
Уряду, Парламенту та місцевих адміністрацій, представники аграрного бізнесу та громадянського 
суспільства, а також представники засобів масової інформації України матимуть можливість 
дізнатись про діяльність та досягнуті результати роботи проєктів, а також запропонувати свої ідеї 
щодо напрямків подальшої консультаційної діяльності ДКП у наступному році. 

Для участі у онлайн-заході прохання зареєструватися до 30.11.2021 р. за електронною адресою 
info@apd-ukraine.de. Захід перекладатиметься синхронно німецькою / українською мовами. 

Захід відбувається при суворому дотриманні державних протиепідемічних обмежувальних 
заходів у зв'язку із епідемією COVID-19.  
 
Увага! Переходячи за посиланням та беручи участь у заході, Ви таким чином надаєте згоду на обробку Ваших персональних 
даних, а також на фото- та відео-зйомку під час заходу.   

Запрошення на щорічний інформаційний захід ДКП 

https://us02web.zoom.us/j/81302821329?pwd=MjJLRDRrd1ZyYlZ2alkvWGxXT2hSZz09
mailto:info@apd-ukraine.de
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Привітання 

NN, Відділ 624 Федерального міністерства продовольства і сільського господарства 
Німеччини (tbc) 

NN, Міністерство аграрної політики та продовольства України (tbc) 

NN, Міністерство економіки України (tbc) 

 

Внесок проєктів Двосторонньої коопераційної програми в Україні у 2021 році  
(по 20 хв.; включно із запитаннями до доповідачів) 

Д-р. Фолькер Зассе Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) 

Катя Делльс Фаховий діалог з земельних питань (ФДЗ) 

 

Д-р. Штефан Дреесман Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського 
господарства (COA) 

 

Ханс-Георг Хассенпфлюг Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України 
(ФАБУ) 

 

Андре Піллінг  Агроторгівля України (АТУ) 

 

Заключне слово Фолькер Зассе, керівник проєкту «Німецько-український агрополітичний 
діалог» 

 

 
Модерація: Франк Мюллер, аташе з аграрних питань Посольства Німеччині в Україні  

Програма щорічного інформаційного заходу ДКП 

https://us02web.zoom.us/j/81302821329?pwd=MjJLRDRrd1ZyYlZ2alkvWGxXT2hSZz09

