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ПРЕС-АНОНС 

 

Презентація результатів дебати щодо розвитку сільських територій  
в контексті виконання Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" 

 
У четвер, 25 жовтня 2018 року, ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України" презентує ЗМІ 
результати проведення дебатів в шести регіонах України (Вінниця, Краматорськ, Київ, Івано-
Франківськ, Луцьк, Суми) щодо готовності органів влади, місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства, підприємств аграрного сектору і харчової промисловості до реалізації 
положень Угоди про асоціацію у сфері подолання технічних бар‘єрів, забезпечення санітарного та 
фітосанітарного благополуччя, захисту права інтелектуальної власності і її економічного статусу, 
розвитку сільських територій відповідно до вимог Угоди про асоціацію. 
 

Навіщо нам євроінтеграція? Чому "хотіли як краще, а вийшло як завжди"? Світ йде по шляху інновацій, 
а ми куди? Якість по-українські – це гасла чи реалії? Технічне регулювання: світовий досвід чи 
"український велосипед"? – саме ці питання були предметом досить гострих дискусій у регіонах. 
Зрештою експерти проекту переконали учасників дебатів у тому, що відповіді на ці питання потрібно 
шукати в площині євроінтеграційних зобов‘язань України у сфері стандартизації, забезпечення 
безпеки та якості сільгосппродукції та продуктів харчування, захисту права інтелектуальної власності 
на підприємствах аграрного та харчового сектору та у розвитку сільських територій. 
 
Запрошуємо представників ЗМІ 
 

Що? 
 
 
Де? 
 
Коли? 
 
Учасники: 

підсумкова прес-конференція за результатами дебатів в регіонах щодо 
розвитку сільських територій в контексті виконання Угоди про асоціацію 
 
м. Київ, вул. Волоська 8/5, 4-й поверх Києво-Могилянська бізнес школа  
 
25 жовтня 2018 р. з 18:30 до 19:00 
   
команда експертів проекту: 

• Лариса Старікова,  керівник ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу 
України" 

• Тетяна Тимошенко, експерт проекту з питань технічного регулювання 

• Юлія Слива, експерт проекту з питань санітарного та фітосанітарного 
захисту 

• Артур Лі, експерт проекту з питань інтелектуальної власності 
 
Інформація до прес-конференції: базові аналітичні матеріали, скориговані за результатами дебатів, 
знаходяться за посиланням:  
http://www.auu.org.ua/media/publications/686/files/IntegratedF_2018_10_23_20_23_03_707052.pdf 
 
 

Довідкова інформація: дебати проходили 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 межах грантового компоненту 
проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС. 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».  

http://www.auu.org.ua/media/publications/686/files/IntegratedF_2018_10_23_20_23_03_707052.pdf
http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/494/
http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/494/
http://www.irf.ua/
http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/
http://eu-ua-csp.org.ua/
http://eu-ua-csp.org.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran354#n354
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran354#n354
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1198#n1198
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran193#n193
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2469#n2469
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2175#n2175

