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Шановний пане(і) директоре  

департаменту агропромислового розвитку! 

 

Питання забезпечення безпечності і якості харчової продукції останнім часом набули в Україні 

особливо великого значення. В першу чергу це пов‘язано з тим, що держава відмовляється від 

невластивих їй функцій, активно проводить політику дерегуляції, натомість інститути 

громадянського суспільства та національна ринкова інфраструктура, які зазвичай в країнах Європи 

та світу опікуються питаннями забезпечення безпечності сільськогосподарської продукції та 

продуктів харчування, виявляються надто слабкими для того, щоб ефективно виконувати відповідні 

функції. 
 

На тлі необхідності прискорення пошуку адекватних та сучасних механізмів забезпечення 

безпечності та якості аграрної та харчової продукції вітчизняного виробника, захисту прав 

українського споживача набуває популярності ідея розвитку галузевого саморегулювання.  
 

Аналітичний центр Аграрного союзу України в 2017 році отримав можливість реалізувати проект 

"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і розвитку 

саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції" за підтримки USAID у рамках 

проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку». За участю фахівців шести профільних 

галузевих асоціацій АПК (корпорація "Тваринпром", Союз молочних підприємств України, 

Асоціація козівників України, Фумігаційна асоціація, Всеукраїнський союз грибовиробників, 

Товариство дачників. Садівників та городників України) та Технічного комітету стандартизації № 

56 "Цукор та крохмалепатокові продукти" була розроблена Концепція розвитку галузевих асоціацій 

на засадах саморегулювання. 
 

Просимо Вас і співробітників Вашого департаменту прийняти активну участь в становленні системи 

галузевого саморегулювання, спрямованої на вирішення проблеми забезпечення безпечності і 

високої якості продукції українського аграрного і харчового виробника. Будемо вдячні, якщо 

посадові особи Вашого департаменту ознайомляться із тезами та концепцією розвитку галузевого 

саморегулювання, які додаються, а також з робочими матеріалами, які були створені в ході 

виконання проекту (розділи Top issues, Milestones) на сторінці  проекту на сайті Аграрного союзу 

України. 

 

Запрошуємо співробітники Департаменту взяти участь у обговоренні цих документів засобами 

дистанційного електронного зв‘язку і повідомити про зручний для вас час проведення такого 

спілкування (декілька дат протягом травня) на електронну адресу ac.agrouu@gmail.com. 

 

Заздалегідь дякуємо на плідну співпрацю!  

 

 

З повагою, 

Голова правління ГО "Аналітичний центр АСУ"      

 

 

Лариса Старікова 
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