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УГОДА ПРО 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ - 
ЦЕ:

дороговказ до розбудови в Україні європейської 
держави та комфортної країни

ПРОЕКТ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

з ГМО з ГМО
з ГМО з ГМО

без алергентів без алергентів

без алергентів без алергентів

небезп
ечний продукт

Випуск для віл
ьного обі

гу

не дозволе
но

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС – це 
путівник європейської 

інтеграції нашої країни та 
порядок денний внутрішніх 

реформ. Угода має 7 
розділів і понад 1000 

сторінок, 43 додатки, у 
яких визначаються 

нормативні акти ЄС, що 
мають бути прийняті. Угода 
чітко регулює зближення 

України з ЄС, запровадження 
європейських стандартів

На основі директив і 
регламентів ЄС Верховна Рада 
України, Міністерства та інші 

органи влади, державні 
установи та підприємства 

розробляють і впроваджують 
закони, технічні регламенти, 

норми, вимоги до продукції та 
послуг, що діють у країнах 

Євросоюзу

Гармонізація технічного 
регулювання виробництва 

продукції та надання послуг 
згідно європейських стандартів 

і законодавства усунить 
юридичні, адміністративні та 
технічні бар‛єри у торгівлі та 
сполученні з ЄС, підвищить 

рівень добробуту та 
захищеності людей

Завдяки імплементації Угоди 
про асоціацію українці отримають 

товари, продукти та послуги 
європейської якості. Україна 

інтегрується у внутрішній ринок ЄС 
– найбільший споживчий ринок 

світу, і підготується до виконання 
критеріїв для вступу до ЄС. В 

Україні все буде як у ЄС. 
Прямуємо разом!

Даний буклет підготовано за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Зміст буклету є виключно відповідальністю команди експертів проекту ЄС Association4U 
й не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
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та порядок денний внутрішніх реформ. Прямуємо разом!

з ГМО з ГМО
з ГМО з ГМО

без алергентів без алергентів

без алергентів без алергентів

Обов’язкове 
маркування 

харчових 
продуктів, які 
містять ГМО 
або є ними 
1829/2003 і 
1830/2003

Обмеження використання 
тонких пластикових пакетів 

2015/720

Інтегроване 
запобігання 

забрудненню 
промисловими 

викидами 2010/75

Найвища якість 
питної води 98/83 

“ЕRASMUS+” і “Горизонт 
2020”: спільний з ЄС 

простір вищої освіти та 
досліджень і висока 

академічна мобільність
Надійний 

соціальний 
захист молоді 

на роботі 94/33

Безпечні та доступні 
туристичні подорожі 90/314

Безпечність і якість 
косметичної продукції 

1223/2009

Комфортне та безпечне 
перевезення пасажирів 

залізницею і автомобільними 
шляхами 1370/2007

Надійна 
охорона 

авторських та 
суміжних прав 

2006/116

Єдині європейські стандарти 
охорони інтелектуальної власності 

2004/48

Висока 
енергоефективність 

будівель 2010/31

Органічне виробництво 
меду 2001/110 і 

889/2008

Надійний 
захист прав 
споживачів: 
правдива 

інформація 
про продукти 
харчування 
1169/2011

Вимога для виробників 
вказувати на наявність 

алергенів навіть у 
неупакованих харчових 

продуктах 2003/120

Комфортні та 
безпечні ліфти 95/16

Ефективне регулювання 
електронної комерції та 
послуг онлайн-сервісу 

2000/31

Захист здоров’я при 
ручному переміщенні 
вантажів, коли є ризик 

пошкодження спини 90/269

Захист здоров’я при 
роботі з екранними 

пристроями 
(дисплеями) 90/270

Обов’язковість 
інформування 

працівників про умови 
контракту чи трудової 

угоди 91/533Найвищі стандарти 
безпеки перевезення 
небезпечних вантажів 

2008/68

Єдина стандартизація 
вимірювальних приладів 
(лічильники  води, газу, 

електроенергії, таксометри) 
2014/32

Наближення до «суспільства 
рециклінгу»: роздільне збирання 

відходів і глибока переробка, захист 
довкілля та здоров’я людей 2008/98

небезп
ечний продукт

Випуск для віл
ьного обі

гу

не дозволе
но

Стимулювання 
розвитку ринку 
відновлюваної 

енергетики 2009/28

Гарантований захист 
на робочому місці 

вагітних працівниць, 
породіль і 

матерів-годувальниць 
92/85

Преференції в рамках 
Зони вільної торгівлі з 

сертифікатом походження 
(переміщення) товарів 

EUR.1 

Рівне ставлення у 
сфері зайнятості та 

професійної 
діяльності 2000/78

Гарантована 
безпечність і 

гігієнічність дитячих 
іграшок 2009/48

Чітка 
організація та 

прозоре 
регулювання 

аграрного 
сектору 

1308/2013

Дозвіл обмежувати або 
забороняти вирощування 

культур, що містять ГМО, на 
своїй території, навіть якщо 

це дозволено на рівні ЄС 
2015/412 і 2001/18

Високі стандарти 
охорони товарних 

знаків 2008/95 

Безпечність 
медичних виробів 

93/42

ПРОЕКТ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ




