
 
Г Р О М А Д С Ь К А     С П І Л К А 

А Г Р А Р Н И Й   С О Ю З   У К Р А Ї Н И  

01001 Україна Київ-1,          Тел/факс: (044) 278-29-84 

а/с В 164                                 095-282-11-84 

E-mаil: agrouu@gmail.com 

                                www.auu.org.ua 

 

 
«_23__» ____03_______ 2020 р. 

№ __48__ 

 Президенту України 

 Зеленському В.O. 

  

Прем‘єр-міністру України 

ШМИГАЛЮ Д.А. 

 

Міністру розвитку економіки, торгівлі   

та сільського господарства України 

ПЕТРАШКО І.Р. 

 

 

Шановні очільники  

вищих органів державної влади України! 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України своїм листом від 21.03.2020 щодо переліків об‘єктів критичної 

інфраструктури, який має статус невідкладного, запросило від міністерств та 

відомств інформацію щодо об‘єктів критичної інфраструктури, як 

здійснюють життєзабезпечення населення. Рекомендовано було, зокрема, 

врахувати наступні напрями життєзабезпечення населення: водо-, електро-, 

тепло- та газопостачання, зв‘язок та комунікація, поштовий зв‘язок, охорону 

здоров‘я, забезпечення ліками і медикаментами, виробництво продукції 

першої необхідності, виробництво та продаж продуктів харчування, вивіз та 

утилізація сміття. Інформація про об‘єкти критичної інфраструктури мала 

бути наданою щодо кожного окремого підприємства до 17.00 21.03.2020, 

однак термін було продовжено до 22.03.2020 включно (неділя). 
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Аграрний сектор України, який вже розпочав сезон весняно-польових 

робіт в переліку об‘єктів критичної інфраструктури не згаданий і це ставить 

під удар не тільки діяльність численних сільськогосподарських підприємств, 

але й саму продовольчу безпеку держави в наступних періодах. Просимо 

терміново включити до переліку сільськогосподарські підприємства, які 

працюють в галузі рослинництва та тваринництва разом з їхніми 

постачальниками (постачання  палива, мінеральних добрив,   засобів 

захисту рослин, насіння ) діяльність яких для сфери сільського 

господарства цілком аналогічна діяльності продовольчих магазинів для 

споживачів. Хоча перелік Міністерства й носить рекомендаційний характер, 

ми вже отримуємо повідомлення про те, що на місцях його сприймають як 

виключний і відмовляють у включенні сільгоспвиробників. Також вважаємо, 

що перелік має містити не окремі підприємства, а їхні типи, визначення яких 

надається в чинному законодавстві України (зокрема визначення 

сільськогосподарського товаровиробника, яке надається у Податковому 

кодексі України). 

 

Принагідно звертаємо вашу увагу на те, що сучасні підходи в боротьбі 

з загрозами для здоров‘я та добробуту людей полягають не у тотальній 

забороні виробничої чи будь-якої іншої діяльності, а у визначенні 

ефективних, пропорційних та цілеспрямованих заходів для захисту здоров‘я 

людей на основі оцінки ризику, управління ним з врахуванням альтернатив 

та повідомлення про ризики. Саме такі підходи нині застосовують провідні 

країни світу, які турбуються про стан своєї економіки, добробут та здоров‘я 

населення. Тож пропонуємо провести оцінку ризиків, аналіз альтернатив 

управління ними та повідомлення про ризики як на рівні держави, так і 

зобов‘язати суб‘єктів господарювання вжити відповідних дій.  

Ситуація, яка склалася, може як нанести непоправної шкоди 

національній економіці України, так і прискорити запровадження сучасних 

підходів і методів боротьби з кризами. Сподіваємося на те, що оновлена 

влада України зробить правильний вибір, забезпечить продовольчу безпеку 

країни та дозволить утримати завойовані позиції українського виробника на 

агропродовольчих ринках світу. 

 

 

                   Голова 
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