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Взаємозв‘язок Глав 3, 4, 9 Розділу ІV, Глави 17 Розділу V
Угоди про асоціацію "Україна-ЄС"
• Розділ IV "Торгівля та питання пов‘язані з торгівлею"
Глава 3: Технічне регулювання
Глава 4: Санітарні та фітосанітарні заходи
Глава 9: Інтелектуальна власність
• Розділ V "Економічне та галузеве співробітництво"
Глава 17: Сільське господарство та розвиток сільських територій

Глави 3 та 4 є паритетними – вони надають орієнтири для виробника і споживача продукції:
Глава 3 для нехарчової продукції та обладнання, яке, у тому числі використовують виробники
сільськогосподарської та харчової продукції, Глава 4 для сільськогосподарської сировини та
харчових продуктів. Норми Глав 3 і 4 імплементуються шляхом гармонізації (приведення у
відповідність) вітчизняної законодавчо-нормативної бази та реалізуються через дотримання
міжнародних стандартів на підприємствах аграрного сектору та харчової промисловості.
Міжнародні стандарти мають бути "вмонтовані" у виробничі процедури та параметри продукції
таких підприємств.
На імплементацію Глави 3 УА прийнята Стратегія розвитку системи технічного регулювання на
період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844-р)
На імплементацію Глави 4 УА прийнята Всеохоплююча стратегія імплементації Глави 4
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.1016 № 228-р)

Глава 9 є інфраструктурною – вона висуває вимоги до фіксації економічного та правового
статусу технологічних та управлінських регламентів, які відповідають вимогам Глав 3 та 4.
На імплементацію Глави 9 УА розпорядчих документів Кабінет Міністрів України не видавав.
Глава 17 є предметною – вона окреслює сферу застосування вимог до аграрної та харчової
продукції, умов їх виробництва, встановлених у Главах 3 і 4 та рамкових вимог щодо захисту
прав на технології і характеристики продукції, які є об‘єктами права інтелектуальної власності,
та фіксації економічного статусу таких об‘єктів.
На імплементацію Глави 17 УА розпорядчих документів профільних органів виконавчої влади
не існує. Існує лише проект Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2021 року, де Угода про асоціацію позначена номінально.

