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Краматорськ, 22 червня 2018 
 
 
 

Дебати в Донецькому регіоні   
щодо завдань різних аудиторій на реалізацію  

Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" 
 

У вівторок, 22 червня 2018 року в місті Краматорську на базі Донецької торгово-промислово палати 
відбудуться дебати щодо завдань органів державної влади (обласних рад та департаментів 
агропромислового розвитку облдержадміністрацій), місцевого самоврядування (об‘єднаних 
територіальних громад, міст, сіл, селищ), виробників аграрної та харчової продукції на реалізацію 
положень Угоди про асоціацію в сфері стандартизації, забезпечення безпеки та якості продуктів 
харчування, інноваційного розвитку підприємств та розвитку сільських територій.  
 

Дебати проводяться в рамках реалізації проекту «Дебати в регіонах щодо розвитку сільських 

територій в контексті Угоди про асоціацію», який виконує ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу" 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. 
 

В ході підготовки до дебатів цільовим аудиторіям в регіонах надсилалася інформація про зміст Угоди 
про асоціацію в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів, інтелектуальної 
власності, розвитку аграрного сектору та сільських територій та завдання органів державної влади, 
місцевого самоврядування, виробників аграрної та харчової продукції на реалізацію Угоди про 
асоціацію. В ході дебатів планується з‘ясувати наскільки представники цільових аудиторій готові до 
безпосередньої участі в реалізації Угоди про асоціацію, яким чином вони бачать свої завдання і як 
збираються їх виконувати.  
 
Запрошуємо представників ЗМІ: 

Що? 
 
 
Де? 
 
 
Коли? 
 
Учасники: 

Дебати в Донецькому регіоні щодо завдань різних аудиторій на реалізацію  
Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" 
 
м. Краматорськ, Донецька торгово-промислова палата, вул.Ярослава 
Мудрого, 48а 
 
22 червня 2018 року, 13-30-17-00 

 
Представники державної влади в регіоні, органів місцевого самоврядування, 
виробники аграрної та харчової продукції 

 

Акредитація для ЗМІ: Марина Мединська (063) 422 69 49, ac.agrouu.euro@gmail.com 

 
 
Довідкова інформація: Проект сприяє реалізації Угоди про асоціацію України та ЄС, що набула чинності 1 
вересня 2017 року, а саме положень 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".  
Інформація до дебатів: 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. 
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