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Керівнику сільгосппідприємства –
члена Аграрного союзу України

Шановні керівники
сільськогосподарських підприємств!
Підписання Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" у 2014 році і введення її в дію в
повному обсязі з 1 вересня 2017 року відкрило перед підприємствами аграрної
галузі України нові можливості по вдосконаленню виробництва і завоюванню
міжнародних ринків. Водночас, приведення національної законодавчо-нормативної
бази у відповідність до стандартів ЄС ставить перед українськими
сільгоспвиробниками напружені завдання. Невиконання цих завдань загрожує їм
втратою завойованих позицій, відкиданням на узбіччя не тільки міжнародного, але
й національного економічного життя.
Вам відомо, що Аналітичний центр Аграрного союзу України регулярно і
результативно працює над питаннями захисту інтересів українського
сільгоспвиробника. На даному етапі ми отримали можливість піднести свої
зусилля на новий рівень, реалізуючи проект «Дебати в регіонах щодо розвитку
сільських територій в контексті Угоди про асоціацію». Дана ініціатива
впроваджується за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду
«Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та
під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства УкранаЄС (УС ПГС). Проектом передбачено провести низку діалогів в регіонах з
актуальних питань економічного розвитку територій та запровадження норм Угоди
про асоціацію.
Готуючись до діалогів, експерти центру працюють над адаптацією вимог Глави 3
"Технічні бар‘єри у торгівлі", Глави 4 "Санітарні та фітосанітарні заходи", Глави 9
"Інтелектуальна власність" Розділу IV "Торгівля і питання, пов‘язані з торгівлею"
та Глави 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" Розділу V
"Економічне та галузеве співробітництво" до інтересів українського виробника.

Незабаром вони нададуть роз‘яснення окремих положень згаданих глав, визначать
завдання, які мають усвідомити і виконати виробники базової аграрної продукції
для того, щоб не опинитися у скрутному становищі.
З огляду на авторитет, який члени Аграрного союзу України традиційно мають на
місцях, просимо Ваше підприємство і Вас особисто надати нам сприяння в
організації заходів з обговорення норм Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" у
Вашому регіоні. Просимо допомогти нам залучити до участі у дебатах керівників
провідних підприємств Вашого регіону, представників місцевої інтелігенції та
інших зацікавлених кіл. Також просимо повідомити нас про питання, які на Вашу
думку доцільно було б обговорити під час діалогу з фахівцями та експертами нашої
організації.
Контактні дані: ac.agrouu.euro@gmail.com керівник Аналітичного центру
Аграрного союзу Лариса Старікова (098) 213 91 91, керівник проекту Юлія
Алексеєва (050) 933 86 44, менеджер проекту Марина Мединська (063) 422 69 49.

Сподіваємося на плідну співпрацю!
Керівник проекту ГО АЦ АСУ
"Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій
в контексті Угоди про асоціацію"
Юлія Алексеєва

