при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Запрошення на круглий стіл:
«Добровільна сертифікація сільськогосподарської та харчової продукції
– німецький досвід – можливості для України»
31.07.2019, 09:30 – 12:30
Конференц-зали Національної академії наук України
(м. Київ, вул. Володимирська, 55, білий зал)
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та стратегії «Розвиток сільського
господарства та сільської місцевості в Україні на 2015-2020 роки», аграрний сектор в Україні на
даний момент здійснює широкомасштабний курс реформ. Ці реформи зокрема спрямовані на
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та міжнародної
торгівлі, підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції, а також збереження
природних ресурсів.
У той час, як державні стандарти визначають мінімальні вимоги, яких повинні дотримуватися всі
учасники ринку, добровільна сертифікація відкриває додаткові можливості для стандартизації
якості і безпеки функцій, особливо для внутрішнього ринку. Системи добровільної сертифікації
можуть гнучко адаптуватися до потреб споживачів і ринку, що постійно змінюються та
розвиваються, тим самим сприяючи стандартизації і поліпшенню якості сільськогосподарської
продукції. В даний час важливі сільськогосподарські об'єднання України мають намір створити
системи добровільної сертифікації сільськогосподарської продукції і в Україні.
У зв’язку з цим, проект AПД організовує круглий стіл на цю тему. Захід спрямований на зацікавлені
сторони, особливо з аграрного сектору, а також політики, консультаційних служб з питань
сільського господарства та міжнародні проекти у цій сфері.
Даним листом я запрошую Вас взяти участь у цьому заході. Будь ласка, надішліть підтвердження
Вашої участі до 29.07.2019 на електронну адресу trokhymenko@apd-ukraine.de. Захід буде
синхронно перекладатися німецькою/українською мовами.
Фолькер Зассе
Керівник проекту Німецько-український агрополітичний діалог
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Вітальні слова
Володимир Лапа, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
Марія Дідух, директор Всеукраїнського аграрного форуму (ВАФ)
Германн Інтеманн, аграрний аташе Посольства Федеративної республіки Німеччина у м. Київ
Доповіді (20 хв кожна включно з обговоренням)
Потенціал для поступового запровадження системи
сільськогосподарської та харчової продукції в Україні

добровільної

сертифікації

Павло Коваль, Українська аграрна конфедерація (УАК)
Лариса Старикова, аналітичний центр Аграрного союзу України
Системні підходи до забезпечення критеріїв якості та безпеки сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування - можливості для України
Крістіне Ботманн, Державне управління захисту прав споживачів та безпеки харчових продуктів
Нижньої Саксонії (LAVES)
Німецький досвід розробки та створення системи добровільної сертифікації продукції
сільського господарства та харчування - можливості для України
Сабріна Меліс, QS - Quality and Safety GmbH
Подіумна дискусія:
Сергій Іващенко, в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації
Ігор Бартковський, президент Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені
продукти».
Вадим Чагаровський, Голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України
Оксана Юрченко, віце-президент Асоціації «Свинарі України»
Крістіне Ботманн, Державне управління захисту прав споживачів та безпеки харчових продуктів
Нижньої Саксонії (LAVES)
Сабріна Меліс, QS - Qualität und Sicherheit GmbH, м. Бонн
Модерація: Павло Коваль, Українська аграрна конфедерація (УАК)
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