«20 років Німецько-українському форуму.
Відносини між Україною і Німеччиною.
Діалог про політику і економіку»
Програма (станом на 26 червня 2020 року)
Дата і місце
проведення:

29 червня 2020 року / готель «Hotel Adlon Kempinski», адреса: Unter den
Linden 77, Palaissaal

Організатор:

ГО «Німецько-український форум»

Партнери:

Українська асоціація з питань економіки і торгівлі, Німецько-українська
торгівельно-промислова палата, Східний комітет (Східноєвропейська
спілка) німецької економіки, компанія «Berlin Global Advisors»

Програма заходу:

Ольга Демченко (ГО «Німецько-український форум»), Штефан Кегебайн
(Східний комітет німецької економіки), Назар Бобицький (Українська
асоціація з питань економіки і торгівлі), Александер Маркус (Німецькоукраїнська торгівельно-промислова палата в Україні), Ральф Вельт
(компанія «Berlin Global Advisors»)

Формат:

Проведення заходу на місці у поєднанні з прямим включенням (YouTubeканал ГО «Німецько-український форум»)

Мова заходу:

німецька-українська (із забезпеченням синхронного перекладу)

Відповідальна особа: проф., д-р Райнер Лінднер (Голова Правління ГО «Німецько-український
форум»)

Відмова від відповідальності: Цей захід проводиться у червні 2020 року під час дії вимог до проведення масових заходів з метою
запобігання поширенню COVID-19, які були погоджені Сенатом Берліну. Готель «Adlon» впровадив вищенаведені заходи. Зокрема
було забезпечено розташування сидінь з дотриманням дистанції у 1.5 м, використання персоналом готелю масок і рукавичок,
підвищена частота проведення дезінфекції, а також наявність дезінфекційних засобів для загального користування.

Програма (станом на 26 червня 2020 року)

Час у Берліні
12:00-12:30

Реєстрація учасників

12:30-13:00

Відео на тему «Німецько-український форум – розбудовник відносин – святкує двадцяту річницю
заснування»
Привітання
Проф., д-р Райнер Лінднер, Голова Правління Німецько-українського форуму, Берлін
Вадим Галайчук, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з
Європейським Союзом, Київ (онлайн)
Німецько-українські відносини в Європі. Стан і перспективи розвитку.
Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Київ
(відеозвернення)
Міхаель Рот, державний міністр у МЗС Німеччини, Берлін
Питання і відповіді

13:00-13:45

13:45-14:15

Перерва

14:15-14:45

Місце України в Європі (стимули від учасників конференції)

14:45-15:30

Можливості для німецьких підприємців в Україні і для українських підприємців в Німеччині та ЄС
Марко Вандервітц, парламентський державний секретар при федеральному міністрi з питань економіки і
енергетики, Берлін
Тарас Качка, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Київ
Питання і відповіді
Панельна дискусія І: Засади функціонування Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС: потенціал співпраці між Німеччиною і Україною в аграрному секторі
Корнелія Бернз, керівник підрозділу 62 «Міжнародна співпраця і продовольство у світі»
Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини, Берлін
Д-р Наталія Зінич, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю, Німеччина, компанія «John Deere GmbH & Co.
KG», Берлін
Д-р Алекс Ліссітса, Президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Київ (онлайн)
Олексій Павленко, колишній Міністр аграрної політики та продовольства України, Київ (онлайн)

15:30-16:30

Модератор: Д-р Пер Бродерсен, директор Німецького альянсу агробізнесу при Східному комітеті
німецької економіки, Берлін
16:30-16:45

Перерва

16:45-17:45

Панельна дискусія ІІ: Зелений новий курс Європи – нові можливості для поглибленої і тривалої співпраці
у сфері енергетики та інфраструктури
Петер Магауер, колишній директор компанії «Andritz Hydro GmbH», Равенсбург
Хуберт Берндт, регіональний менеджер компанії «WOLF GmbH», Майнбург
Дмитро Cахарук, Генеральний директор компанії «DTEK Energy», Київ (онлайн)
Андрій Кріль, керівник підрозділу з питань міжнародних відносин компанії «Metinvest», Київ (онлайн)

17:45-18:30

Модератор: Назар Бобицький, директор брюссельського офісу Української асоціації з питань економіки і
торгівлі, Київ/Брюссель
Панельна дискусія ІІІ: автомобільна промисловість: можливості для співпраці між Німеччиною і
Україною (онлайн)
Хайко Крайзель, Генеральний директор компанії «Zeppelin Ukraine», президент Німецько-української
торгівельно-промислової палати, Київ
Д-р Юрій Бубес, Генеральний директор концерну «Електрон», Львів
Володимир Лемперт, Генеральний директор ТОВ «Спецтехостанастка», м. Кам’янське
Міхаель Трауд, генеральний директор ТзОВ «ОДВ-Електрик», Новий Розділ
Модератор: Александер Маркус, Голова Правління Німецько-української торгівельно-промислової палати,
Київ

18:30-18:40

Прикінцеве слово: Проф., д-р Райнер Лінднер, Голова Правління Німецько-українського форуму, Берлін

18:45

Гала-прийом

Відмова від відповідальності: Цей захід проводиться у червні 2020 року під час дії вимог до проведення масових заходів з метою
запобігання поширенню COVID-19, які були погоджені Сенатом Берліну. Готель «Adlon» впровадив вищенаведені заходи. Зокрема
було забезпечено розташування сидінь з дотриманням дистанції у 1.5 м, використання персоналом готелю масок і рукавичок,
підвищена частота проведення дезінфекції, а також наявність дезінфекційних засобів для загального користування.

