ОНЛАЙН

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ
АВТОРИЗОВАНИХ ЕКСПОРТЕРІВ
УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

Вступне слово Віце-прем’єр-міністра
України – Міністра з питань стратегічних
галузей промисловості України
Олега Уруського

«Підтримка Міністерством з питань стратегічних
галузей промисловості України вітчизняних
виробників щодо організації експорту до ЄС»
Юрій Петровський, Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції Міністерства з питань
стратегічних галузей промисловості України

10:30 – 10:45
«Питання просування вітчизняного експорту в
рамках Оновлення Угоди про Асоціацію України з
ЄС»
Тарас Качка, Заступник Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства
України - Торговий представник України

10:45 – 11:00
«Надання допомоги українським компаніям щодо
організації експорту до Німеччини»
Ральф Вельт, партнер та головний операційний
директор Berlin Global Advisors (BGA)

11:00 – 11:10
«Питання функціонування схвалених експортерів в
концепції спрощення торгівлі»
Представник Міністерства фінансів України

11:10 – 11:20
«Практика надання статусу схваленого
експортера»
Володимир Сторожчук, начальник Управління
походження товарів Департаменту адміністрування
митних платежів, митної вартості та митнотарифного регулювання Державної митної служби
України

11:20 – 11:30
«Практичні питання використання переваг статусу
схваленого експортера»
Сергій Свистіль, Голова Координаційної ради з
виробничо-логістичних питань

11:30 – 11:40
«Оцінка перспектив розширення експорту до ЄС в
контексті Оновлення Угоди про Асоціацію України з
ЄС»
Дмитро Лось, Голова правління Української асоціації бізнесу і торгівлі

11:40 – 11:50

«Питання акредитації органів з оцінки відповідності»
Валерій Красюк, Заступник директора з міжнародного
співробітництва-начальник управління міжнародного співробітництва, системи управління та роботи з персоналом
з акредитації Національного агентства з акредитації України

11:50 – 12:00
«Розвиток транспортної логістики в контексті
мультимодальних перевезень і вдосконалення пунктів
переходу на кордоні з ЄС»
Катерина Соляннік, в.о. Генерального директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства інфраструктури України

12:00 – 12:10
«Актуальні питання організації автоперевезень до країн
ЄС»
Андрій Єпішов, директор ТОВ «Транс-Логістик»

12:10 – 12:20
«Надання логістичних послуг для українських компаній
в Словаччині для поставки та доставки товарів до країн
ЄС»
Олексій Макаров, Директор словацької логістичної компанії Центртранском ЦРО (Словаччина)

12:20 – 12:30

«Представлення інтересів українських виробників
(схвалених експортерів) в ЄС»
Назар Бобицький, керівник Брюссельського офісу Української асоціації бізнесу і торгівлі

12:30 – 12:40
«Можливості для українських постачальників в
тендерах, які проводяться в країнах ЄС»
Тарас Шимко, керівник проекту GPAinUA

12:40 – 12:50

«Надання допомоги українським компаніям щодо
організації експорту товарів до країн ЄС»
Катерина Коробова, керівник програми в Україні Німецької служби старших експертів SES, Німеччина

12:50 – 13:00

«Актуальні питання підтвердження форс-мажорних
обставин в разі поставки та доставки товарів до країн
ЄС»
Алла Нестеренко, директор Дирекції правового забезпечення діяльності Торгово-промислової палати України

13:00 – 14:00 Запитання та відповіді. Обговорення актуальних питань.

