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Угода про Асоціацію
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС була ратифікована Парламентом України та
Європейським Парламентом 16 вересня 2014 року. Повністю Угода вступає в силу лише після її
ратифікації всіма країнами-членами ЄС.

! з 1 листопада 2014 року тимчасово застосовувались деякі положення, зокрема Глава 17
«Сільське господарство та розвиток сільських територій» Розділу V «Економічне та секторальне
співробітництво» (за винятком статті 404 (h) щодо посилення гармонізації з питань, які
обговорюються в рамках міжнародних організацій).
! З 1 січня 2016 року також почали тимчасово застосовуватись положення Розділу IV «Торгівля і
питання, пов’язані з торгівлею», який містить Главу 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи», що
стосується сфери сільського господарства і торгівлі. Відповідно до неї між Україною та
Європейським Союзом створюється Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі
(ПВЗВТ) на 10 років.
Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС (УА) поставлено завдання в галузі сільського
господарства необхідно адаптувати та впровадити в практику 44 акти права ЄС, в частині
санітарних та фітосанітарних заходів, які нерозривно пов‘язані з можливістю отримати доступ
до ринку ЄС українським харчовим продуктам, - 255 документів.
Уважно слідкувати за змінами в інших галузях , зокрема, в екологічній сфері.

Угода про Асоціацію
На виконання положень УА:
•

Мінагрополітики розробило План заходів з наближення законодавства України до
права ЄС, затверджений Наказом Мінагрополітики № 15 від 19.01.2015.

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №228 від 24 лютого 2016 року (зі змінами,
внесеними розпорядженням КМУ № 444 від 04.07.2017) було затверджено
Всеохоплюючу стратегію імплементації законодавства у сфері санітарних та
фітосанітарних заходів, яка містить строки законодавчого наближення у цій сфері.

•

25 жовтня 2017 року Урядом затверджено (оновлений) План заходів з виконання
Угоди про асоціацію Україна-ЄС у всіх сферах, включаючи сільське господарство,
санітарні та фітосанітарні заходи. Також планується запустити єдиний державний
інструмент моніторингу виконання Угоди, який буде візуалізовувати і пояснювати
прогрес.

Роль громадськості
Громадськість запустила альтернативні інструменти відслідковування виконання Угоди
про Асоціацію (наприклад, EU навігатор Українського центру європейської політики
http://navigator.eurointegration.com.ua)

Роль громадськості
та впроваджує проекти з адаптації, щоб:
•

Провести порівняльний аналіз законодавства:
– законодавство ЄС офіційно не перекладено українською мовою і держава немає
таких ресурсів,
– плани з імплементації відтерміновуються,
– держава не надає (в повній мірі) офіційних роз'яснень щодо змін.

•

Допомогти сільськогосподарським виробництвам адаптуватися до нових умов
діяльності та успішно розвивати свої господарства.

•

Використовувати нові можливості та уникати можливих помилок.

Виконавці проекту
• Міжнародна благодійна організація «Інформаційний
центр «Зелене досьє»
• Спілка Виробників Органічних Сертифікованих Продуктів
«Органічна Україна»
• ГО «Інститут дослідження адаптації законодавства»

Впроваджувався за сприяння
Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках
проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної
Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства.

Проект "Громадська синергія"спрямовано на посилення участі громадськості в
реалізації євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвитку потенціалу та
ефективності двох профільних громадських мережевих об’єднань - Української
сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
Партнерства.

Мета проекту та цільова аудиторія
Мета:
Навчити малих сільськогосподарських виробників
адаптуватися та успішно розвивати свою діяльність
у нових законодавчих умовах.
Цільова аудиторія:
• Малі та середні сільськогосподарські виробники
• Об’єднання (спілки, асоціації) виробників за галузевими напрямками
• Консультаційні та дорадчі служби
Навіщо:
• Виконання Угоди про Асоціацію забезпечує українським споживачам БЕЗПЕЧНИЙ та
ЯКІСНИЙ продукт харчування, а українським аграріям - доступ на величезний ринок ЄС.

•

•

Угода про Асоціацію – практичний
вимір
Законодавство ЄС після його адаптації стає частиною законодавства України і є
обов'язком до виконання всіма суб'єктами господарювання на території.
Адаптація здійснюється шляхом:
– внесення змін до чинного законодавства України, або
– розробки нового нормативно-правового акту.
Тобто, виконання «європейських» норм – в першу чергу стосується
внутрішнього ринку.
Але і спрощує виконання експортних процедур до ЄС.

Умови експорту товарів, в тому числі сільськогосподарської продукції, до країн
ЄС, та імпорт до України також врегульовані положеннями Розділу IV Угоди про
асоціацію. Також наявні економічні механізми взаємодії України та
Європейського Союзу (мито, тарифи) та безліч різноманітних правил на рівні ЄС
та національних законодавств країн-членів.

Результати проекту
• Базове дослідження законодавства
• Популярний путівник у вигляді
інфографіки, що містить:
– загальну інформацію
– 6 тематичних листівок: Молочні продукти та жири,
Яйця та птиця, М’ясна продукція, Мед, Напої,
Джеми та інші солодощі
– листівку про органічне виробництво як
преміум продукт

• Цикл тренінгів
• Презентації
(з метою подальшого
поширення знань)

Підвищення привабливості продукту
•

Органічне виробництво (EU, NOP, тощо)

•

Global G.A.P. (відповідність міжнародним
вимогам з безпечності продукції)

•

Географічна індикація (місце походження,
географічне значення, «гарантований
традиційний продукт»)

•

HALAL, ISO, FSCC 22000, IFS, тощо

Спільні риси:
• передбачають виконання базових стандартів та чинного законодавства і є
лише надбудовою
• є добровільними, але потребують періодичного підтвердження

Інструментарій
•

Платформа TradeHelp - http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Дані для аналітики та інструменти
для галузі від FAO/EBRD
1. FAO Food Price Index – один з найбільш вживаних індикаторів цін у світі, що вираховується для
продовольства в цілому і для окремих груп товарів: молока, м’яса, злакових, рослинних олій та
цукру. Індекси оновлюється щомісяця http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.
2. FAO Cereal Supply and Demand Brief – дані щодо попиту та пропозиції зернових культур у світі.
Звіт за травень 2016 року вже доступний тут http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/.
3. Автоматизований баланс попиту та пропозиції молока України – інформаційна
система, створена ФАО та ЄБРР в рамках проекту «Діалог держави та бізнесу в молочному секторі
України» з метою підвищення прозорості ринку молока та молокопродуктів України
http://milkbalance.org.ua/index.php?PGID=1.
4. Автоматизований баланс попиту та пропозиції м’яса України – інформаційна система, створена
ФАО та ЄБРР в рамках проекту «Діалог держави та бізнесу в м’ясному секторі України» з метою
підвищення прозорості ринку м’яса України http://meatbalance.org.ua/.
5.
Автоматизований баланс попиту та пропозиції зерна в Україні – інформаційна
система, створена ФАО та ЄБРР в рамках проекту «Суспільно-політичний діалог в зерновому
секторі України» з метою підвищення інформаційної прозорості ринку зерна України
http://grainbalance.org.ua/.
6. FAO Food Outlook – великий аналітичний огляд світових ринків продовольства, що виходить двічі
на рік та публікується тут http://www.fao.org/GIEWS/english/fo/index.htm.

Продовження…
7. Індекс Global Dairy Trade (GDT) – користується популярністю серед молочників. Це показник цін он-лайн
торгової біржі для міжнародних молочних товарів, який можна знайти за посиланням
https://www.globaldairytrade.info/.
8. AMIS, або Система інформаційного забезпечення ринків сільськогосподарської продукції – містить дані від
FAO, Міжнародної ради по зерну та USDA (Міністерства сільського господарства США) по зернових ринках
http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html.
9. FAO Ration Formulation Tool for dairy cows – інструмент ФАО для розрахунку раціону молочних корів
(безкоштовно доступний англійською, іспанською та французькою мовами) за посиланням
http://www.feedipedia.org/content/fao-ration-formulation-tool-dairy-cows.
10. Практичні посібники із експорту молочних та м’ясних продуктів – розроблені експертами ФАО, ЄБРР та Ради
з експорту продовольства та містять детальний аналіз найбільш перспективних ринків та рекомендації щодо
продуктів,
упаковки,
маркетингу,
ціноутворення
молочних
та
м’ясних
продуктів.
Довідник експортера м’ясної продукції http://ukrainian-food.org/uk/post/prakticnij-dovidnik-eksportera-masnoiprodukcii
Довідник експортера молочної продукції http://ukrainian-food.org/uk/post/prakticnij-dovidnik-eksportera-molocnoiprodukcii
11. Бізнес-плани з відгодівлі та переробки бичків молочних порід – детальні бізнес-плани, розроблені в рамках
проекту ФАО та ЄБРР «Публічно-приватний політичний діалог у м'ясній галузі» з розрахунками, технологічними
рекомендаціями та урахуванням української специфіки. Завантажити можна тут за посиланнями:
Інтенсивна
зернова
відгодівля
молодняка
ВРХ
Організація роботи комплексу забою та первинної переробки ВРХ.

Всі матеріали доступні за посиланням на сторінці
проекту «Підвищення поінформованості малих
сільськогосподарських виробників щодо адаптації
до європейського законодавства»
http://www.dossier.org.ua/adaptation.

Дякуємо за увагу!

Олена Ракова – виконавчий директор “Органічна Україна”

