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Керівнику сільгосппідприємства

Шановні керівники сільськогосподарських підприємств!
Попереднім листом ми проінформували Вас про те, що підписання Угоди про асоціацію
"Україна-ЄС" у 2014 році і введення її в дію в повному обсязі з 1 вересня 2017 року відкрило
перед виробниками аграрної продукції України нові можливості по завоюванню вітчизняного та
міжнародних ринків. Також ми повідомляли про те, що Аналітичний центр Аграрного союзу
України в рамках проекту «Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті
Угоди про асоціацію» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду
«Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та під егідою
Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, організує в регіонах
України низку діалогів для обговорення перспектив, які Угода про асоціацію відкриває перед
виробниками сільгосппродукції та поточних завдань, які стоять перед керівниками підприємств
аграрного сектору.
На даному етапі експерти проекту підготували аналітичні матеріали щодо взаємозв‘язку 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", змісту цих глав та завдань, які стоять перед різними верствами українського
суспільства на реалізацію положень Угоди про асоціацію.
Просимо Вас ознайомитися з зазначеними матеріалами, перейшовши на них за посиланням:
- Аналітична нотатка про взаємозв‘язок Глав 3, 4, 9 Розділу IV та Глави 17 Розділу V
- Нотатка про зміст Глави 3 "Технічні бар‘єри у торгівлі" та завдання для цільових аудиторій, у
тому числі для керівників сільгосппідприємств, на її виконання
- Нотатка про зміст Глави 4 "Санітарні та фітосанітарні заходи" та завдання для цільових
аудиторій, у тому числі для керівників сільгосппідприємств, на її виконання
- Нотатка про зміст Глави 9 "Інтелектуальна власність" та завдання для цільових аудиторій, у
тому числі для керівників сільгосппідприємств, на її виконання
Чекаємо Вас на дебатах, під час яких Ви зможете за бажанням виступити, поставити питання
експертам та аудиторії і отримати необхідні відповіді.
Реєстрація на дебати за посиланням. Контактні дані: ac.agrouu.euro@gmail.com, менеджер
проекту Марина Мединська (063) 422 69 49.
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