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Що таке Географічна Індикація 
(зазначення)?

• Географічне зазначення – розрізняльний знак (зазвичай –
власна назва), що використовується для ідентифікації товару, 
який походить з географічного місця певної країни, регіону
чи місцевості, а його якість, репутація чи інші
характеристики зумовлені цим географічним місцем
походження.

• Географічні зазначення зазвичай використуються для 
сільськогосподарських товарів, харчових товарів, вина та 
спиртних напоїв, предметів ремісництва та промислових
товарів.



Навіщо ГЗ потрібне Україні?

• Право на географічне зазначення дає можливість власникам
права на використання цього зазначення заборонити третім
особам використовувати дане зазначення, якщо його товар не 
відповідає встановленим стандартам.

• ГЗ застосовуються в ЄС для заохочення різноманіття
сільськогосподарської продукції, охорони назв товарів та 
допомоги споживачам через надання їм інформації про 
особливу природу товарів.

• Угода про вільну торгівлю між ЄС та Україною (Глибока та 
всеосяжна зона вільної торгівлі, DCFTA) передбачає високий
рівень охорони для географічних зазначень. 



Target Groups: 
•CSOs& NGOs of EaP/AAs countries, rural activists & rural micro
entrepreneurs;

•Relevant public authorities (both central, regional and local) with an
emphasis on those in charge of IP/Intellectual Property and those of
agriculture and rural development in particular & agencies, in particular
those in charge of SPS/ food safety/SMEs/paying agencies in MD;

•Rural communities in 3 AAs signatories (UKR, GEO, MD) and other EaP
countries (potential spill-overs, dissemination and best practices
sharing).



Overal goal of the project:

•to contribute to the effective & praxis oriented simplification of the food

GIs registration process in AAs countries (MD/GEO/UKR) in order to make

them more accessible for the grass-root, self-organizations of the

local/regional food producers and hence: rendering to the rural

communities of the 3 AAs EaP a tangible benefit of the EU approximation.



Activities:
Activity 1: Development of the Publication: GI Current State of Affairs, on-line

job sharing, e-version only.

Activity 2: Expert Round Table & Media Briefing& Promotional open family
event in Palanca, MD

Activity 3: PR, publicity, advocacy.

Activity 4: Merit related and financial project management;

Activity 5: Monitoring & evaluation.

More info on: http://mem.md/events/invitatie-vizita-de-studiu-si-masa-rotunda-in-
raionul-calarasi-in-cautarea-produselor-locale/

https://www.facebook.com/notes/indica%C8%9Bii-geografice-dezvoltare-rural%C4%83-
%C3%AEn-%C8%9B%C4%83rile-parteneriatului-estic/press-release-roundtable-
dedicated-to-rural-development-based-on-protected-geogr/181633832269362
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Thank you!

Tamara Malkova
Information Center «Green Dossier» 

http://www.dossier.org.ua/
https://www.facebook.com/GreenDossier

******************************************
WE ALL BELONG TO THE EARTH


