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ПУТІВНИК ЕКСПОРТЕРА 
інформаційний бюлетень для МСП 

Новини 

Уряд схвалив Стратегію                
розвитку МСП в Україні до                 
2020 року 

24 травня 2017 року Кабінет Міністрів 

України схвалив Стратегію розвитку      

малого і середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року. 

Її реалізація сприятиме закріпленню    

системного   підходу до формування і 

реалізації     державної політики у цій 

сфері та створенню сприятливих умов 

для розвитку конкурентоспроможного 

малого і середнього підприємництва 

(МСП). Стратегія є результатом співпраці 

не тільки         представників різних орга-

нів державної влади, а й бізнес-

асоціацій, підприємців та експертів. 

Стратегія враховує принципи Акту з     

питань малого бізнесу для Європи та   

рекомендації Індексу економічної       

політики у сфері МСП. Серед іншого, 

Стратегія передбачає заходи зі сприяння 

експорту та пошуку нових ринків збуту 

малими та середнім підприємствами. 

Також вона передбачає реалізацію       

заходів, які    сприятимуть спрощенню 

доступу МСП до  фінансування, спрощен-

ню податкового адміністрування МСП, 

популяризації   підприємницької           

культури та розвитку навчання підприєм-

ницьким навичкам, посиленню іннова-

ційного потенціалу МСП. У цілому,      

комплекс    наведених   заходів має     

створити       сприятливе середовище для 

розвитку МСП в Україні. 

З презентацією Стратегії можна           

ознайомитися за посиланням: 

http://bit.ly/2qj4N0z 

Джерело: http://bit.ly/2u8QvSq 

Рада директорів Світового банку 
затвердила кредит на 150 млн. 
дол. США, призначений для       
підтримки орієнтованих на        
експорт МСП України 

2 травня 2017 року Рада виконавчих   

директорів Світового банку затвердила 

кредит на 150 млн. дол. США для нового 

проекту “Доступ до довготермінового 

фінансування”, який має підтримати малі 

та середні експортоорієнтовані              

підприємства України. 

В и п у с к  №  6  
4  л и п н я  2 0 1 7  р о к у  

Новини 1 

Нове в законодавстві  5 

Історія успіху  8 

Тенденції світових 
ринків 

10 

Зовнішня торгівля   
України товарами 10 

Виставкові заходи 
за кордоном 11 

У ЦЬОМУ ВИДАННІ :  

http://bit.ly/2qj4N0z
http://bit.ly/2u8QvSq


2 

 

Позичальником та агентом для  провадження    

проекту було обрано  АТ “Укрексімбанк”, через його 

досвід роботи з експортерами та успішну реаліза-

цію попередніх проектів Світового банку.              

Субкредити будуть надаватися малим та середнім 

підприємствам різних секторів економіки по всій 

Україні, безпосередньо Укрексмібанком або інши-

ми банками. МСП  будуть відібрані на основі їх     

фінансового стану та потенціалу для розробки     

експортної бізнес-моделі. Реалізація проекту       

почнеться у другій половині 2017 року. 

Світовий банк є основним партнером України у  

сфері розвитку. Його поточний портфель інвестицій-

них проектів в Україні становить близько 2,6 млрд. 

дол. США. Більшість інвестицій спрямовані на       

реформування таких сфер, як: водопостачання,   

водовідведення, опалення, енергопостачання,    

енергоефективність, дорожнє будівництво, соціаль-

ний захист й охорона здоров’я, а також розвиток 

приватного сектору. З моменту приєднання України 

до Світового банку в 1992 році, зобов’язання банку 

в країні сягнули 12 млрд. дол. США за 70 проектами 

та програмами. 

Джерело: http://bit.ly/2qq9aM2 

Підготовлено проект Плану дій з               
реформування митниці 

Міністерство фінансів України підготувало проект 

Плану дій з реформування митниці. Документ     

розроблено за результатами засідань робочих груп, 

до складу яких входили представники Мінфіну та 

ДФС, народні депутати, представники бізнес-

асоціацій і громадських організацій, підприємці та   

експерти. 

Протягом квітня-травня 2017 року Міністерство   

фінансів у різноманітних форматах проводило      

відкриті зустрічі за участю зацікавлених сторін з   

метою зібрання та консолідації пропозицій та       

зауважень до зазначеного Плану дій. Зокрема,     

відбувалося жваве обговорення конкретних         

заходів, що були включені до Плану дій з реформу-

вання митниці. Питання, що були включені до     

проекту Плану, стосуються не тільки організаційної 

складової функціонування митних органів, а й бага-

тьох питань удосконалення системи митних та на-

вколо-митних процедур. Наведені заходи представ-

лені в інфографіці, розміщеній на сайті Мінфіну.  

Розроблений за результатами публічних обгово-

рень попередній проект Плану дій з реформування     

митниці передбачає реалізацію детального          

переліку заходів в рамках 19 напрямків:                 

законодавство, організація та управління, управлін-

ня кадровими ресурсами, митна етика, навчання, 

комунікація, митні зобов’язання, сприяння торгівлі, 

безпека ланцюгів постачання, управління               

ризиками, контроль на кордоні та в середині       

країни, правоохоронна діяльність, митний транзит, 

пост-митний контроль та аудит, права інтелектуаль-

ної власності, інформаційно-телекомунікаційні     

технології, інфраструктура та обладнання, митна 

лабораторія, внутрішній аудит. 

Міністерство фінансів закликало до публічного    

обговорення документу з метою пошуку                 

оптимальної моделі реформи митниці та               

забезпечення балансу інтересів держави і бізнесу. 

Після внесення доповнень та пропозицій проект 

буде додатково опублікований для громадського 

обговорення з метою наступного ухвалення Урядом 

Новини 

http://bit.ly/2qq9aM2
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Новини 

України. 

Ознайомитись із текстом документу можна за поси-

ланням: http://bit.ly/2u8mEtt 

Джерела: http://bit.ly/2rTnIAV 

http://bit.ly/2u8Thr2 

Європейський Союз готує розширення        
додаткових торговельних преференцій для 
Україні 

На своєму засіданні 4 липня 2017 року Європейський 

Парламент проголосував за додаткові торговельні 

преференції для України. Очікується, що угода набуде 

чинності до кінця вересня п. р. Напередодні,                

28 червня 2017 року Рада ЄС підтримала угоду про 

обсяги нових тимчасових торговельних преференцій 

для України. 

Заходи передбачають додаткові квоти за нульовим 

тарифом на ввезення сільськогосподарської продукції. 

Серед них, зокрема, 625 тисяч тонн кукурудзи,           

325 тисяч тонн ячменю, 65 тисяч тонн пшениці, 2,5 ти-

сяч тонн меду. Також передбачене прискорене         

скасування імпортних мит на деякі категорії товарів: 

добрива, взуття, мідь, алюміній, звукозаписувальну 

апаратуру і фарби. Однак на сечовину прискорене  

скасування не розповсюджуватиметься. Ухвалене   

рішення стало    результатом декількох етапів склад-

них перемовин і компромісу всередині Європейського 

Союзу, що, в цілому, непогано для  України, але      

менше за наші  попередні побажання. 

Таким чином, додаткові преференції передбачають 

поглиблену лібералізацію для сільськогосподарської 

та промислової продукції походженням з України у 

вигляді додаткових обсягів безмитних тарифних квот 

та прискореного скасування увізних мит на окрему 

промислову продукцію. Фактично це розширення мо-

жливостей для вітчизняних експортерів у виході на 

ринки держав-членів ЄС. Зазначені преференції мають 

діяти три роки паралельно з функціонуванням режиму 

ПВ ЗВТ. 

Джерела: http://bit.ly/2tfrCHs 

http://bit.ly/2tcErCV 

Німецький державний банк розвитку надає 
Україні кредит для підтримки фінансування 
малого та середнього підприємництва (МСП) 

6 квітня 2017 року у Міністерстві фінансів відбулося 

підписання договору про хеджування валютного     

ризику між Німецько-Українським Фондом (НУФ) та 

Кредитною установою для відбудови (KfW). 

Сутність цієї угоди полягає тому, що ЄС, розуміючи   

важливість активізації кредитування МСП в Україні, 

погодився взяти на себе частину валютних ризиків 

НУФ, який здійснює кредитування малих та середніх 

підприємств (МСП) через банки-партнери в Україні. 

Ресурси НУФ для подальшого надання позик банкам 

переважно формуються за рахунок довгострокових 

кредитів у євро від Уряду Німеччини, які надаються 

через KfW. При цьому виникають валютні ризики, по-

в’язані з курсовою різницею. ЄС, згідно з підписаним 

договором, відшкодує НУФ до 30% втрат, які можуть 

виникнути внаслідок несприятливої зміни курсу гривні 

по відношенню до євро за кредитними програмами 

http://bit.ly/2rTnIAV
http://bit.ly/2u8Thr2
http://bit.ly/2tcErCV
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НУФ на суму до 17 млн євро. 

Кредитні програми Німецько-Українського Фонду   

передбачають спеціальні умови кредитування на    

розвиток та підтримку мікро, малих та середніх        

підприємств. За рахунок залученої через KfW позики 

від Уряду Німеччини на суму 10 млн євро НУФ           

надаватиме банкам довгострокові ресурси у гривні, 

що має стимулювати пожвавлення кредитування 

МСП. Таке фінансування є вкрай важливим для       

розвитку підприємництва. НУФ спеціально розробив   

бонусну програму для українських банків, яка має 

забезпечити вартість коштів, призначених для МСП, у 

16% річних. З умовами кредитування НУФ для МСП 

можна ознайомитися за посиланням: 

http://guf.gov.ua/programs 

Джерело: http://bit.ly/2s8RwNX 

Проект Unlimit Ukraine для МСП від               

Європейської бізнес-асоціації 

Проект Unlimit Ukraine ініційований Європейською 

Бізнес Асоціацією (EBA) створений для того, щоб дати 

поштовх до зростання та розвитку молодому         

українському бізнесу. У цьому задумі проект            

підтримали члени Асоціації – великі міжнародні,    

європейські та українські компанії. 

EBA набула значного досвіду роботи, навчилася     

підтримувати та розвивати великий бізнес і вирішила 

поділитися своїми знаннями з малим бізнесом,       

допомогти йому в розвитку та виході на якісно новий    

рівень.. Саме тому було вирішено ініціювати  проект з          

підтримки малого бізнесу – Unlimit Ukraine. 

Проект призначений для виробників товарів або     

послуг, що працюють на території України, для      

компаній, які працюють прозоро та офіційно і         

знаходяться на ринку не більше 7 років 

Учасник проекту отримує:  обмін досвідом та нові 

знання; інформаційну підтримку; налагодження     

бізнес контактів; індивідуальні консультації; участь у 

майстер-класах, тренінгах та воркшопах; участь у   

конкурсах проекту; анонсування новин компанії на 

сайті проекту; знайомства з цікавими спікерами.          

І  головне: цей проект є некомерційним та                

безкоштовним для участі. 

Джерела: http://unlimitukraine.com.ua/ 

http://bit.ly/2rTNEfE  

Уряд створює Раду з міжнародної торгівлі 

4 липня 2017 року Уряд ухвалив рішення про ство-

рення Ради з міжнародної торгівлі, яка має стати    

єдиною платформою для координації дій з розвитку 

міжнародної торгівлі в Україні. 

Рада з міжнародної торгівлі працюватиме як дорад-

чий орган, забезпечуючи ефективну взаємодію між 

Урядом і бізнесом за чотирма напрямами: спрощення 

процедур торгівлі; просування експорту; розробка 

стратегій та реалізація державної політики у сфері 

міжнародної торгівлі; поліпшення системи митно-

тарифного регулювання і торговельного захисту. 

Очолює Раду Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр 

економічного розвитку і торгівлі України. До її складу 

входять заступники профільних міністрів, голови ко-

мітетів Верховної Ради та ін. 

 Презентація про Раду з міжнародної торгівлі: 

http://bit.ly/2sATRl9. 

Джерело: http://bit.ly/2sKXnof 

Новини 

http://guf.gov.ua/programs
http://bit.ly/2s8RwNX
http://unlimitukraine.com.ua/
http://bit.ly/2rTNEfE
http://bit.ly/2sATRl9
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Опубліковано проект Закону України        

“Про Митний тариф України” 

Проект Закону України “Про Митний тариф           

України” 

Мінекономрозвитку спільно з ДФС розробили       

законопроект про внесення змін до чинної редакції  

Митного Кодексу України з метою приведення      

діючого Митного тарифу України до нової версії    

Української класифікації товарів зовнішньоекономіч-

ної діяльності (УКТ ЗЕД), яка побудована на основі 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів 

2017 року (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури 

Європейського Союзу (КН ЄС). 

Варто зазначити, що чинний Митний тариф України 

побудовано на основі Гармонізованої системи опису 

та кодування товарів версії 2012 року, тоді як засто-

сування заходів тарифного та нетарифного регулю-

вання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС 

та країнах СНД, з 1 січня 2017 року здійснюється на 

основі ГС-2017. У зв’язку з наведеним виникають 

ускладнення, пов’язані, зокрема, із розбіжностями в 

товарних кодах країни-експортера та України під час 

митного оформлення продукції, що імпортується; 

зіставленням митної статистики, наданої в рамках 

домовленостей про обмін статистичною інформаці-

єю, тощо. 

Проект фактично впроваджує нову редакцію Митно-

го тарифу України, одночасно скасовуючи чинний 

Митний тариф України. Планується, що законопро-

ект буде ухвалений до кінця року і набере чинності з 

1 січня 2018 року.  

Наразі законопроект готується до подання до        

Кабінету Міністрів України.  

Джерело: http://bit.ly/2q6cmfH 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДФС хоче додатково врегулювати відпові-

дальності за порушення митних правил 

Проект Закону України "Про внесення змін до    

Митного кодексу України щодо накладення          

стягнень у справах про порушення митних правил 

та виконання постанов у цих справах" 

Ініціатор: Державна фіскальна служба України. 

Проект закону містить цілий ряд уточнюючих змін, 

які можуть суттєво вплинути на відповідальність за 

порушення митних правил (ПМП). 

Законопроектом, зокрема, пропонується поширити 

процедуру застосування компромісу на справи про 

ПМП, предметами правопорушення яких є товари, 

що експортуються з України. Також, серед нововве-

день проекту надання можливості після сплати 

штрафу за вчинення правопорушення при імпорті 

товарів здійснити декларування товарів та транспор-

тних засобів у митний режим  “випуск товарів у віль-

ний обіг” (на цей час є можливість декларувати    

товар лише у митні режими "відмова на користь 

держави" та "знищення або руйнування"). 

У разі застосування конфіскації, законопроект       

передбачає можливість стягнення вартості до      

державного бюджету як альтернативу вилученню 

товарів/транспортних засобів. Також передбачено,  

що конфіскація за рішенням суду застосовується         

незалежно від часу виявлення ПМП.  

Нове у законодавстві України 

http://bit.ly/2q6cmfH
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Законопроект пропонує встановити шестимісячний 

строк застосування адміністративного стягнення за 

ПМП з дня виявлення правопорушення. Зараз такий 

порядок діє лише для триваючих правопорушень, 

тоді як для інших - 6 місяців з моменту вчинення пра-

вопорушення. Інша зміна - посилення адміністратив-

ної відповідальності за порушення вимог митних ре-

жимів "транзит" та "тимчасове ввезення/вивезення". 

Оцінюючи зміст запропонованих змін, необхідно від-

значити їх актуальність та необхідність. Особливо тих 

положень, які стосуються питання застосування комп-

ромісу у справах про ПМП. Одночасно з цим, не зо-

всім продуманими виглядають пропозиції щодо вста-

новлення шестимісячного строку для накладення стя-

гнень з моменту виявлення правопорушення, яке не є 

триваючим. Наведена пропозиція фактично ліквідує 

інститут “терміну давності” за такими справами і до-

зволить притягнути до відповідальності протягом 

будь-якого періоду часу.  

Джерело: http://bit.ly/2qQWwoS 

Пропонується підвищити граничний розмір 

пільгового переміщення (пересилання)      

товарів у міжнародних поштових, експрес-

відправленнях 

Проект Закону реєстр. № 6584 від 13  червня 

2017 року «Про внесення змін до Митного кодексу 

України (щодо підвищення граничної межі безмит-

ного переміщення (пересилання) товарів у міжнаро-

дних поштових, експрес-відправленнях та несупро-

воджуваному багажі)» 

Автори законопроекту пропонують підвищити         

граничний розмір суми безмитного переміщення    

товарів у міжнародних поштових, експрес-

відправленнях та несупроводжуваному багажі зі 

150 євро до 300 євро. Такий товар підлягатиме        

усному декларуванню на підставі товаросупровідних 

документів та не буде   об’єктом оподаткування      

митними платежами. 

Варто зазначити, що існують різні підходи до            

визначення граничної суми безмитного переміщення 

товарів у міжнародних поштових, експрес-

відправленнях та несупроводжуваному багажі.       

Окремі імпортери вбачають у цьому джерело зловжи-

вань, коли такі  товари після перетину українського 

кордону потрапляють у торгівельну (у т. ч. он-лайн) 

мережу без    сплати відповідних платежів, чим пору-

шуються умови конкуренції. Інші імпортери та         

споживачі підтримують кроки з підвищення             

розміру пільгового     митного      ліміту на ввезення 

продукції фізичними      особами в Україну, аргументу-

ючи це правом на свободу вибору більш якісної і    

дешевої продукції. 

Джерело: http://bit.ly/2tHmU5O 

Нове у законодавстві України 

http://bit.ly/2qQWwoS
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Нове у законодавстві України 

Уряд пропонує скасувати необхідність           

декларування резидентами валютних       

цінностей та іншого майна, яке перебуває за 

межами України 

Проект Закону реєстр. № 6590 від 15 червня 2017 

року “Про внесення змін до Декрету Кабінету        

Міністрів України "Про систему валютного               

регулювання і валютного контролю" (щодо            

особливостей декларування)” 

Метою проекту акту є скасування вимоги щодо необ-

хідності декларування резидентами валютних ціннос-

тей та іншого майна, яке перебуває за межами Украї-

ни. Відповідні зміни пропонується внести до декрету 

Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19 лютого 

1993 року “Про систему валютного регулювання і ва-

лютного контролю”. 

У сучасних умовах декларування суб’єктами підприє-

мницької діяльності України наявності належних їм 

валютних цінностей, які знаходяться за межами Украї-

ни, та отримання довідок про проведення деклару-

вання валютних цінностей перетворилося на додатко-

ву бюрократичну формальність. Водночас, за невико-

нання резидентами вимог щодо порядку і термінів 

декларування валютних цінностей законодавством 

передбачено застосування штрафних санкцій. 

Бізнес-середовище вже давно порушувало зазначене 

питання і Кабінет Міністрів прислухався до позиції 

підприємців. 

Джерело: http://bit.ly/2sBg8ze 

Україна застосувала антидемпінгові заходи 

щодо імпорту шоколаду походженням з РФ 

З 20 червня 2017 року набрало чинності рішення    

Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про       

застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту 

в Україну деяких видів шоколаду та інших готових ха-

рчових продуктів з вмістом какао               походжен-

ням з Російської Федерації.  

Антидемпінгове мито запроваджено на 5 років у     

розмірі 31,33% від митної вартості на такі товари: 

 шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом 

какао, в брикетах, пластинах чи плитках з начин-

кою, масою нетто до 2 кг.; 

 шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шо-

коладні цукерки, з начинкою або без начинки, що 

містять алкоголь; 

 шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шо-

коладні цукерки, з начинкою або без начинки, що 

не містять алкоголь; 

 кондитерські вироби з цукру та їх замінники, виго-

товлені з цукрозамінників, з вмістом какао. 

Джерело: http://bit.ly/2tMhpDw 
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Історія успіху 

Організація бізнесу  з переробки                

органічних відходів (верміферми) 

У цьому випуску ми взяли інтерв’ю у приватного     

підприємця - Ігоря Миколайовича Попко, який  з    

2013 року займається дуже цікавим і водночас        

неординарним бізнесом. Ігор Миколайович утримує 

черв’якову ферму і здійснює виробництво біогумусу 

шляхом переробки органічних відходів. Одночасно 

підприємець займається організацією   черв’якових 

ферм “під ключ”. 

За 5 років діяльності підприємець винайшов чимало 

варіантів утримання та виробництва дощових черв’я-

ків на промисловому рівні. Особисто випробувавши 

переробку багатьох видів органічних відходів, Ігор 

Миколайович розробив методику виготовлення з них 

субстратів. 

Розведення дощових технологічних черв’яків може 

здійснюватися для переробки органічних відходів в 

біогумус, з метою його подальшого використання на 

підприємствах з вирощування грибів, підприємствах    

тваринництва,     тепличних комплексах, переробних 

сміттєвих комбінатах тощо. А збільшення черв’якової 

маси до більше ніж 100 тонн відкриває перспективи 

виробництва відповідної продукції для потреб        

фармакології та косметології. 

Ігор Миколайович вважає цей напрям дуже перспек-

тивним і прибутковим.  

З урахуванням спеціалізації нашого інформаційного 

бюлетеня ми не могли не запитати про експортні    

перспективи підприємства Ігоря Миколайовича і     

запропонували надати відповіді на нашу традиційну 

анкету. 

Опишіть сферу діяльності підприємства і, по-

можливості кількість працюючих. 

ФОП Попко Ігор Миколайович, створено у 2013 

році. Кількість працюючих – один директор. 

Сфери діяльності: 

 Переробка органічних відходів та виробництво 

біогумусу; 

 Організація виробництва біогумусу та запуск    

верміферм; 

 Організація бізнесу на дощових черв’яках. 

Чи експортуєте Ви свою продукцію або послуги?  

Так, ми організовуємо бізнес із розведення          

дощових черв’яків та забезпечуємо організацію        

виробництва біогумусу в інших країнах.  

У які країни експортуєте і як давно? 

Експортувати почали з 2017 року у декілька країн 

південної Азії. 

Чи змінювалися у Вас країни експорту протягом 

останнього часу? Можливо, Ви почали експортувати 

на нові ринки або навпаки - пішли з певних ринків?  

Ми почали експортувати в Індію.  
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Чи плануєте Ви вийти на нові ринки або піти з   

деяких існуючих?  

Так, плануємо вийти на нові ринки виробників    

кормових добавок, фармакологї та косметології. 

Опишіть, що саме спонукало Вас почати експорту-

вати продукцію? Які для цього були причини та пе-

редумови?  

Відсутність виробників в Україні, яких би зацікавила 

запропонована технологія.  

Чи зустрічалися Ви у цей час, коли розпочинали 

експорт, з певними складнощами або проблемами 

та з якими саме? 

Так. Бюрократія і байдужість. 

Як Ви вирішували попередні проблеми, пов’язані 

з експортом, та як вирішуєте поточні проблеми,     

якщо такі виникають сьогодні?  

Виявив бажання  – прийняв рішення – розрахував 

ресурси – задіяв ресурси – досяг мети! 

Наскільки вигідно зараз в Україні експортувати 

таку продукцію чи послуги, як у Вашого підприємст-

ва?  

Для нас це важливо, адже в Україні попит на наші 

послуги, на сьогодні, недостатній. 

Чи вистачає Вам інформації про попит на зовніш-

ніх ринках? 

Ні. 

Якщо ні, якої саме інформації Вам не вистачає? 

 Не вистачає інформації про потенційних спожива-

чів та покупців послуг та продукції мого підприємства. 

Також не вистачає володіння мовою країни          

ведення бізнесу. 

З яких джерел Ви дізнаєтесь необхідну інформа-

цію?  

З мережі інтернет. А також поради друзів та знайо-

мих (так зв. “Сарафанне радіо”). 

Дякуємо за надані відповіді. 

Більш детально про згадане підприємство можна 

ознайомитися за посиланням:                                 

https://farm-worms.com/ 

 

(матеріал підготовлено  завдяки співпраці авторів цього 

інформаційного бюлетеня з підприємцем  - Попко Ігорем 

Миколайовичем ) 

 

Історія успіху 
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Сторінка статистики 

* Дані за квітень-червень 2017 року 
** Ціни помножені на 10 для наглядності 

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  

Інформація щодо зовнішньої торгівлі України товарами за даними Державної служби статистики України*** 

Індекси цін сировинних товарів за даними Світового банку 

*** http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Виставкові заходи за кордоном* 

Заплановані виставково-ярмаркові заходи 

протягом серпня—жовтня 2017 року 

(у галузях сільського господарства і харчової промисловості, машинобудування, косметології,                               

туризму та ремісництва) 

* Більш детальна інформація за посиланням: https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/ex/exhibitions_2017.pdf 

Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

Австралія 

м. Сідней AIMEX Asia-Pacific’s International 
Mining Exhibition 
Виставка вугільновидобувної галузі у 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

29-31 
серпня 

tim.banks@reedexhibitions.com.au 

http//www.aimex.com.au 

Обладнання,технології 
та іновації у вугільнодо-
бувній галузі 

Республіка Австрія 

м. Баку 
  

23-тя Міжнародна виставка «Краса і 
Охорона здоров’я» BIHE-, а також 
виставки «Стоматологія» 
і «Естетична Медицина». 

вересень http//www.iteca.az 

office@iteca.az 

  

Виробництво усього 
спектру фармацевтич-
ної, косметичної, 
парфумерної продукції 

м. Баку 
  

23-тя Азербайджанська Міжнародна 
будівельна виставка BakuBuild 2016. 

Жовтень 
  

http//www.iteca.az 

office@iteca.az 

  

Виробництво та експорт 
всього спектру будівель-
ної техніки, матеріалів, 
технологій 

Алжирська Народна Демократична Республіка 

м. Кібала, 
  

FAPECS 
Вистака сільського господарства та 
рибної промисловості провінції 
Південна Кванза 

7-10 
вересня 

  

Фермерське господарство 
«Bumba Longa» 
за підтримки Уряду провінції 
Південна Кванза 

Агропромисловість 

м. Луанда AGRO Angola 
Міжнародний ярмарок сільського 
господарства, тваринництва, 
продуктів харчування та лісового 
господарства 

Жовтень Міністерство сільського госпо-
дарства - Міжнародна виставка 
Луанди 

Агропромисловість 

м. Луанда OKAVANGO 
Міжнародна туристична виставка 

Жовтень Міністерство туризму та 
отельного господарства 

Туризм 

м. Луанда PROJECTA Angola 
Міжнародна виставка будівництва та 
архітектури 

5–8 жовтня Міжнародна виставка Луанди Будівництво та архітек-
тура 

Королівство Бельгія 

м. Кортрейк МАТЕХРО  МАТЕКСПО 6-10 
вересня 

  

Matexpo 
Kennedypark 31 b b2 
8500 Kortrijk, Belgium 
+32(0)5 621 08 32 
+32 (0)5 625 79 82 

Міжнародна виставка 
машин, технологій та 
матеріалів для будівни-
цтва та обробки 
деревини, 

м. Брюссель Salon de l’alimentation Bruxelles 
Салон продуктів харчування 
Брюссель 

Жовтень 

www.bfe.be 

Продукти харчування 

м. Брюссель AGRIBEX' 
АГРІБЕКС’ 

5-10 грудня 
  
  http//www.agribex.be/ 

Сільське господарство, 
садівництво, тваринниц-
тво 

Республіка Білорусь 

м. Мінськ, ЭКСПОШУЗмеждународная спе-
циализированная выставка 

1 - 2 серпня 
  

www.exposhoes.by 
expolist@gmail.com 

Женская обувь, мужская 
обувь, детская обувь, 
домашняя обувь 

м. Мінськ, ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА                                           
18-а міжнародна спеціалізована                     
виставка-ярмарка 

24 - 31 
серпня 

  

www.belexpo.by                    
dragun@belexpo.by 

Товари шкільного 
асортименту 

mailto:tim.banks@reedexhibitions.com.au
http://www.aimex.com.au
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Виставкові заходи за кордоном 

Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

м. Мінськ СВІТ УПАКОВКИ 
18-а міжнародна виставка 
СУЧАСНА ЕТИКЕТКА 
15-й міжнародний спеціалізований 
салон 
ПОЛІМЕРИ І СКЛО В УПАКОВЦІ 
15-й міжнародний  спеціалізований 
салон 
СКЛАДСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ 
10-й міжнародний  спеціалізований 
салон 
  

Вересень, 
  

http//www.expoforum.by/             
expo@expoforum.by                                                                                                            
www.belexpo.by                             
anna@belexpo.by 

Сировина, обладнан-
ня, пакувальні 
машини, готові 
пакувальні вироби   

м. Мінськ ЗООИНДУСТРИЯ республиканская 
выставка-ярмарка 

2 – 3 вересня 
  

ИП Диляртас 
+375 29 360 32 51 
6676665@mail.ru 

Товари для домашніх 
тварин (улюбленців) 

м. Мінськ БУДПРОГРЕС - 
24-а міжнародна спеціалізована 
виставка 
КВІТИ. НАСІННЯ.  САД.  ГОРОД -  
міжнародна спеціалізована 
виставка-ярмарка 

5 - 8 вересня 
  

ЗАТ "МінськЕкспо",                                 
220035,   м. Мінськ,                                               
вул. Тімірязева, 65                            
+375 17 226 90 84                                 
+375 17 226 99 36                                   
minskexpo@solo.by 
  

Обладнання, техноло-
гії, інструмент у 
будівництві, будівель-
ні матеріали та 
будівельна техніка.  

м. Мінськ МЕБЛІ 
24-а міжнародна спеціалізована                      
виставка-ярмарка 

13-16 
вересня 

  

Концерн "Беллісбумпром", 
Мінторг, 
НВЦ "БелЕкспо"                              
+375 17 334 67 58                                   
www.belexpo.by                                        
mebel@belexpo.by 

Меблі, матеріали, 
фурнітура, комплек-
туючі. 

м. Мінськ ОСЕННИЙ САД. ОГОРОД. САЖЕНЦЫ 
республиканская специализирован-
ная выставка-ярмарка 

22 – 25 
вересня 

  

ООО "Инфокомтек" 
+ 375 17 203 46 08, 
+375 17 203 84 64, 
+375 29 359 60 59 
infocom504@gmail.com 

Саджанці плодових і 
декоративних дерев 

м. Мінськ БЕЛТЕКСЛЕГПРОМ. ОСІНЬ 
38-а міжнародна спеціалізована 
виставка-ярмарка з продажу товарів 
легкої і текстильної промисловості 

вересень-
жовтень 

  

Концерн "Беллегпром",  
Мінторг, 
НВЦ "БелЕкспо"                                                    
+375 17 334 00 56                                                 
www.belexpo.by                                        
lena@belexpo.by 

  

Взуття, текстиль, одяг, 
фурнітура, шкіргалан-
терея, домашній 
текстиль.  Обладнан-
ня і машини для 
текстильної, шкіряної 
ті взуттєвої промисло-
вості 

м. Мінськ TEXSTILE FASHION STYLE 41-я 
международная выставка лёгкой и 
текстильной промышленности 

3 – 6 жовтня 
  

НВЦ "БелЭкспо", концерн 
"Беллегпром" 
+375 17 334 26 78 
www.belexpo.by 

edu@belexpo.by 

Взуття, текстиль, одяг, 
фурнітура 

м. Мінськ МИР СТЕКЛА И КЕРАМИКИ7-я 
республиканская специализирован-
ная выставка-ярмарка 

10 – 13 
жовтня 

  

ООО "Инфокомтек" 
+ 375 17 203 46 08, +375 17 203 84 
64, +375 29 359 60 59 
infocom504@gmail.com 

Дизайн інтер’єру, 
садово-паркова 
кераміка 

м. Мінськ БУДЕКСПО. ОСІНЬ                                                 
13-а міжнародна спеціалізована 
виставка 
  

10-13 жовтня 
  
  

НВЦ "БелЕкспо"                                     
+375 17 334 65 29                             
www.belexpo.by dra-
gun@belexpo.by 

Будівельні матеріали, 
технології й  облад-
нання для будівницт-
ва. 
  

http://www.belexpo.by
mailto:lena@belexpo.by
http://www.belexpo.by
mailto:edu@belexpo.by
http://www.belexpo.by
mailto:dragun@belexpo.by
mailto:dragun@belexpo.by
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Виставкові заходи за кордоном 

Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

м. Мінськ ОСЕННИЙ САД. ОГОРОД. САЖЕНЦЫ 
республиканская специализирован-
ная выставка-ярмарка 

13 – 15 
жовтня 

  

ООО "Инфокомтек" 
+ 375 17 203 46 08, +375 17 203 84 
64, +375 29 359 60 59 
infocom504@gmail.com 

Саженцы плодовых и 
декоративных кустар-
ников 

м. Мінськ ДЕРЕВООБРОБКА- 
24-а міжнародна спеціалізована 
виставка 
БІОЕНЕРГЕТИКА 
міжнародний спеціалізований салон 
МЕБЕЛЬНІ КОМПОНЕНТИ, ФУРНІТУ-
РА, МАТЕРІАЛИ 
міжнародний спеціалізований салон 

24 - 27 
жовтня 

  

ЗАТ "МінськЕкспо",                                 
220035,   м. Мінськ,                                               
вул. Тімірязева, 65                            
+375 17 226 90 84                                 
+375 17 226 99 36                                   
minskexpo@solo.by  
  

Виробництво, перероб-
ка і транспортування 
лісу.  
Обладнання і технології 
для мебельного і 
деревообробного 
виробництва.  

Республіка Болгарія 

м. Стара 
Загора 

Международно специализирано 
селскостопанско изложение «Бата 
Агро» (Міжнародна сільськогоспо-
дарська виставка «Бата Агро») 

перший 
тиждень 
вересня 

office@bata-agro.com 
http//autumn.bata-
agro.org/index.php?main_page=in
dex 

Сільськогосподарська 
техніка 

м. Пловдив Міжнародний промислово-технічний 
ярмарок 

останній 
тиждень 
вересня - 
перший 
жовтня 

fairinfo@fair.bg 
http//www.fair.bg/en/ 

Машинобудування, 
будівництво, технології, 
автомоділі, хімічна 
промисловість тощо 

Боснія і Герцеговина 

м. Баня Лука 21-а Міжнародна сільськогоспо-
дарська виставка 

Вересень 
  

office@banjalukafair.com 
www. banjalukafair.com 

Продукція сільського 
господарства і харчової 
промисловості 

м. Бєліна 16-а Міжнародна сільськогоспо-
дарська виставка 

21-23 
вересеня 

  

grad.sajam@teol.net 
www.adgradbn.com 

Продукція сільського 
господарства та 
тваринництво 

м. Зеніца 14-й міжнародний ярмарок 
металургійної промисловості 

3-7 жовтня intermetal@zeps.com 
project@eps.com 
marketing@zeps.com 
logozeps@zeps.com 

Матеріали, обладнання 
та продукція металур-
гійної та металооброб-
ної промисловості 

м. Сараєво DAYS OF HEALTH, 
18-а Міжнародна виставка «Дні 
здоров’я» 
  

третя декада 
жовтня 

marketing@skenderija.ba; 
amela.o@skenderija.ba 
Website www.skenderija.ba 

Охорона здоров’я 

м. Сараєво INFO третя декада 
жовтня 

  

marketing@skenderija.ba; 
Website  www.skenderija.ba 

ІТ, друкарство, ЗМІ 

Федеративна Республіка Бразилія 

м. Сан-Паулу Marintech South America 14th 
Navalshore 

15-17 серпня 
  

info@marintecs.com.br 
www.marintecs.com.br 

Суднобудування 

м. Сан-Паулу 
(штат Сан- 
Паулу) 

FUTURECOM 2016. 
Виставка телекомунікацій та 
інформаційних технологій 

2-5 жовтня marketing@provisuale.com.  
www.futurecom.com.br 

Мережі, 4G, LTE, 
інформатика, теелеко-
мунікації та інформа-
ційні технології 

м. Сан-Паулу Міжнародна виставка труб і трубних 
компонентів 

3-5 жовтня comercial@fieramilano.com.br 
www.tubotech.com.br/16/ 

Труби та пов’язане з 
ними обладнання та 
компоненти 

м. Сан-Паулу 20 Міжнародний салон вантажного 
автотранспорту 

16-20 жовтня 
  

http//www.fenatran.com.br Вантажний автотранс-
порт 

mailto:office@bata-agro.com
mailto:office@banjalukafair.com
mailto:grad.sajam@teol.net
http://www.adgradbn.com
mailto:intermetal@zeps.com
mailto:project@eps.com
mailto:marketing@zeps.com
mailto:logozeps@zeps.com
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Виставкові заходи за кордоном 

Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 

м. Лондон London International Shipping Week 11-15 
вересня 

sales@shippinginnovation.com логістика та комерцій-
не вантажоперевезен-
ня 

м. Лондон Restaurant Design Show  
(Міжнародна виставка ресторанного 
бізнесу ) 

вересень ExCeL London 
1 Western Gateway, Royal Victoria 
Dock, London Docklands, E16 1XL 
http//www.restaurantdesignshow.
co.uk/ 

ресторанний та 
готельний бізнес 

Соціалістична Республіка В'єтнам 

м. Хо Ши Мін 21-а Міжнародна виставка харчовою 
промисловості та напоїв 
21-а Міжнародна виставка харчовою 
промисловості, переробки, пакува-
льної технології та обладнання 

9-12 серпня www.foodexvietnam.com 

Co-organizer Vietnam Beer 
Alcohol & Beverage Association 
(VBA) 
vietfood@vinexad.com.vn 

Харчова промисло-
вість, пакувальне 
обладнання та 
технології 

м. Хо Ши Мін 17-та Міжнародна виставка виробни-
цтва пластикута гумопереробної 
промисловості VIETNAMPLAS 

13-16 
вересня 

khanhvinexad@gmail.com Гума та пластик 

м. Хо Ши Мін 17-та Міжнародна виставка пакува-
льної та друкованої промисловості 
17-та Міжнародна виставка продук-
ції харчової переробки 
VNFOODTECH 

5-8 жовтня khanhvinexad@gmail.com Пакування, друк, 
маркування, харчова 
промисловість 

м. Хо Ши Мін 12-та Міжнародна виставка деревоо-
бробної промисловості 
VIETNAMWOOD 

18-21 жовтня 
  

khanhvinexad@gmail.com Деревообробка 

Греція 

Салоніки 
82 TIF 

9 - 17 
вересня 

www.helexpo.gr exhibi-
tions@helexpo 

Міжнародна виставка – 
ярмарок, національні 
експозиції країн 

Салоніки 

Kosmima 
21-23 жотня 

  

www.helexpo.gr 

exhibitions@helexpo 

  

ювелірні вироби, 
годинники, дорогоцінні 
камені, машини, 
обладнання 

Грузія 

м. Тбілісі 
  

BDF-Business Development Forum 
  

Вересень expo@expogeorgia.ge; 
www.expogeorgia.ge 

Питання розвитку 
бізнесу 
  

м. Тбілісі 
  

Aqua-ThermTbilisi 
Міжнародна виставка технологій та 
матеріалів для будівництва, 
опалення, водогонів, каналізації, а 
також технологій садівництва. 

Жовтень expo@expogeorgia.ge; 
www.expogeorgia.ge 

Питання розвитку 
опалення, каналізації, 
водогонів, садівництва 

м. Тбілісі 
  

Tbilisi International Auto Show 
Міжнародний спеціалізований 
ярмарок автомобілів 

Жовтень expo@expogeorgia.ge 

www.expogeorgia.ge 

Автомобілі, автозапчас-
тини та автокосметика 

Королівство Данія 

Копенгаген SecurityUser EXPO 27-28 
вересня 

mhy@bellacenter.dk Торговельний ярмарок 
для постачальників 
послуг та товарів сфери 
безпеки і охорони. 

mailto:sales@shippinginnovation.com
http://www.restaurantdesignshow.co.uk/
http://www.restaurantdesignshow.co.uk/
http://www.foodexvietnam.com
mailto:vietfood@vinexad.com.vn
mailto:khanhvinexad@gmail.com
mailto:khanhvinexad@gmail.com
mailto:khanhvinexad@gmail.com
http://www.helexpo.gr/
mailto:exhibitions@helexpo.gr
mailto:exhibitions@helexpo.gr
http://www.helexpo.gr/
mailto:exhibitions@helexpo.gr
mailto:expo@expogeorgia.ge
http://www.expogeorgia.ge
mailto:mhy@bellacenter.dk
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Виставкові заходи за кордоном 

Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

Гернінг HI-Industrimessen 3-5 жовтня Тел. +45 9926 9926 
Факс +45 9926 9900  

Ярмарок для промис-
ловості, автоматизова-
ної техніки, робототех-
ніки, електроніки тощо. 

Держава Ізраїль 

м. Тель-Авів Виставка-конференція 
WATEC ISRAEL 
  

12-14 
вересня 

manage-
ment@kenesexhibitions.com 

www.kenesexhibitions.com 

Технології та управлін-
ня водними ресурсами 
  

Республіка Ірак 

м. Багдад FoodandAgricultureExhibition 
(Міжнародна виставка з виробницт-
ва харчової  і сільськогосподарської 
продукції) 

6-8 вересня  
р. 

http//fairs.mot.gov.iq 

iraqifairs@gmail.com 

Виробництво сільсько- 
господарської 
продукції 

Республіка Казахстан 

м. Алмати  10-та Міжнародна виставка побуто-
вого і промислового обладнання для 
опалення, водопостачання, сантехні-
ки, кондиціонування, вентиляції, 
саун, басейнів "AguaTHERM Almaty“, 
24-та Казахстанська Міжнародна 
виставка “Будівництво та Інтер’єр, 

5-8 вересня Виставкова компанія “ITECA”, 
тел. +77172 58 02 55,  asta-
na@iteca.kz 

Будівельна сфера 

м. Шимкент 3-тя Південно-Казахстанська 
Міжнародна виставка “Обладнання і 
технології у сфері харчової промис-
ловості” “Agroprom” 

7-8 вересня Виставкова компанія “ITECA”, 
тел. +77172 58 02 55,  asta-
na@iteca.kz 

Харчова промисловість 

м. Астана 
  

Шоста об’єднана міжнародна 
виставка «KazFOOD’». 
  
Kazakhstan International Halal Expo’ 

11-12 
вересня 

Виставкова компанія 
«ExpoDamu» 

Харчова та переробна 
продукція 

м. Алмати 14-та Казахстанська міжнародна 
виставка “Дорожнє та промислове 
будівництво, комунальна техніка” 
“KAZCOMAK”, 
3-тя Казахстанська міжнародна 
виставка “Технології та обладнання 
для металообробки” “Metaltech 
Central Asia” 

20-22 
вересня 

Виставкова компанія “ITECA”, 
+77172 58 02 55, 
astana@iteca.kz 

Дорожнє будівництво, 
металообробка 

м. Алмати 16-та Казахстанська міжнародна 
виставка “Енергетика, Електротехні-
ка, та Енергетичне машинобудуван-

ня” “POWER KAZAKHSTAN” 

24-26 жовтня Виставкова компанія “ITECA”, 
+77172 58 02 55, 
astana@iteca.kz 

Енергетична галузь 

mailto:management@kenesexhibitions.com
mailto:management@kenesexhibitions.com
call:www.kenesexhibitions.com
http://fairs.mot.gov.iq
mailto:iraqifairs@gmail.com
mailto:astana@iteca.kz
mailto:astana@iteca.kz
mailto:astana@iteca.kz
mailto:astana@iteca.kz
mailto:astana@iteca.kz
mailto:astana@iteca.kz
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Виставкові заходи за кордоном 

Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

Китайська Народна Республіка 

м. Шанхай The 9th China (Shanghai) International 
Li-ion Battery Industry Fair  

Серпень cindy-yang@zhenweiexpo.com 

www.cnibf.net 

Технології, енергети-
ка, батареї живлення. 

м. Шанхай Shanghai International New Energy 
Vehicle Industry Expo 

Серпень cnibf@zhenweiexpo.com 

www.cscf.cn 

www.zhenweiexpo.com 

Енергетика, комп’юте-
рні технології, 
альтернативні 
джерела енергії. 

м. Шанхай Asia International Import Food & High-
end Food and Beverage Expo 

Серпень Skype Gaia7878@qq.com 

zainkhan@sbwexpo.cn 

Харчова промисло-
вість, продукти 
харчування, напої, 
солодощі. 

м. Чанчунь, 
провінція 
Цзілінь 
  
  

17th China International Trade 
Agricultural & Food Fair Exhibition 
  
17-та Міжнародна торговельна 
виставка-ярмарок «Сільське 
господарство та продукти харчуван-
ня» 

серпень Міністерство сільського госпо-
дарства КНР, Народний Уряд 
пров. Цзілінь, та Аграрний 
комітет пров. Цзілінь 
Контакт Mr. Zhao Huanying 
(російськомовний) 
ssrszhy@163.com 

Tel.+86-0431-88776756 
Fax +86-0431-88776738 

Вирощування та 
переробка сільгоспп-
родукції, продукція 
харчової, кондитерсь-
кої, виноробної та 
горілчаної галузей, 
сільгосптехніка 

м. Шанхай International High-end Health Edible 
Oil and Olive Oil Fair 

Вересень Shibowei (Beijing) International 
Expo Co., Ltd 
Address Room 904, Cell 4, 
 Building 1, No 69(Fortune street 
tower), Chao yang District, 
Chao yang Road, Beijing,China   
Post Code 100123 

Харчова промисло-
вість, олія 

Киргизька Республіка 

м. Бішкек Міжнародна спеціалізована 
виставка-ярмарок «АгроПродЕкспо-» 

вересень Департамент 
«Киргизекспоцентр» Торгово-
промислової палати Киргизької 
Республіки 
+996 (312) 61-38-72, 61-38-75 
nfo@cci.kg  
www.cci.kg 

Продукти харчування 
та сировина для їх 
виробництва; 
спеціалізоване 
обладнання для 
переробки 

Держава Кувейт 

м. Ель-Кувейт Кувейтська літня виставка 24 серпня – 
3 вересня 

  

тел. (965) 5387100 дод.115, факс 
(965) 5393872, info@kif.net, 
www.kif.net 

Товари широкого 
вжитку 

м. Ель-Кувейт Кувейтська виставка 
«BIG 5» 

24 - 30 
вересня 

«Kuwait International Fair K.S.C.», 
тел. (965) 5387100 дод.115, факс 
(965) 5393872,   info@kif.net, 
www.kif.net 

Широкопрофільна 
будівельна виставка 

м. Ель-Кувейт Осіння виставка парфумів 19 - 29 
жотвня 

  

«Kuwait International Fair K.S.C.», 
тел. (965) 5387100 дод.115, факс 
(965) 5393872,   info@kif.net, 
www.kif.net 

Парфуми та космети-
ка 

mailto:cindy-yang@zhenweiexpo.com
http://www.cnibf.net
mailto:cnibf@zhenweiexpo.com
http://www.cscf.cn
http://www.zhenweiexpo.com
mailto:Gaia7878@qq.com
mailto:zainkhan@sbwexpo.cn
mailto:ssrszhy@163.com
mailto:nfo@cci.kg
mailto:info@kif.net
http://www.kif.net
mailto:info@kif.net
http://www.kif.net
mailto:info@kif.net
http://www.kif.net
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Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

Латвійська Республіка 

м. Рига RIGA FOOD 06 - 09 
вересня 

info@bt1.lv, 

www.bt1.lv. 
  

Технології харчової 
переробки та упаков-
ки, продовольчих 
товарів 

м. Рига RIGA COMM 28 - 29 
вересня 

 info@bt1.lv, 

www.bt1.lv. 
  

Інформаційні техноло-
гії та інновації 

м. Рига ENVIRONMENT AND ENERGY 19 - 22 
жовтня 

info@bt1.lv 

www.bt1.lv 

Енергозберігаючі 
технології 

Литовська Республіка 

м. Вільнюс BALTIC FASHION & TEXTILE 
  
БАЛТІЙСЬКА МОДА ТА ТЕКСТИЛЬ 

вересень-
жовтень 

http//baltictextile.eu/vilnius/en Міжнародна виставка  
текстилю та одягу, 
сировини, інновацій 

Королівство Нідерланди 

м. Роттердам «Pumps&Valves» Виставка техніки 
для водовідведення 

4-5 жовтня Easyfairs Netherlands BV 
Bredaseweg, 108a 
4902 NS Oosterhout, Netherlands 
Phone +31 (0)162/408999 
Fax +31 (0)162/467988 

Насоси, клапани 

ОАЕ 

м. Дубай MIDDLEEASTWASTE&RECYCLING 
2016 
Переробка відходів – послуги, 
технології та обладнання 

25-27 
Вересня 

  

www.middleeastwaste.ae 

dmg events Middle East 
CresidaAguiar@dmgeventsme.com 

Промисловість 

м. Дубай GITEX 
Комп'ютери, 
комплектуючі, технології та програм-
не 
забезпечення 

Жовтень 
  

www.gitex.com 

gitexsales@dwtc.com 

Інформаційні 
технології 

Південно-Африканська Республіка 

м. Габороне 
(Ботсвана) 

Electra Mining Botswana 
  

12-14 
вересня р. 

http//www.electramining.co.bw Гірничодобувне 
машинобудування і 
техніка, енергетика, 
електротехніка і 
електроніка 

Республіка Польща 

м. Познань DREMA 
Міжнароднавиставкамашин та 
інструментів для деревообробної та 
меблевої промисловості 

19-22 
вересня 

 drema@mtp.pl 

http//www.drema.pl/pl/ 

деревообробка, 
виробництво меблів 

м. Варшава VІ Міжнародна виставка моди орієнтовно 
вересень-
жовтень  

  

info@warsawexpo.eu 
http//fastfashion.pl 

легка промисловість 

http://bt1.lv/bt1/rigafood/?link=10000000
mailto:info@bt1.lv
mailto:info@bt1.lv
http://bt1.lv/bt1/ee/?link=10000000
mailto:info@bt1.lv
http://baltictextile.eu/vilnius/en
http://www.expodatabase.com/aussteller/veranstalter/easyfairs-netherlands-bv-11778.html
http://www.middleeastwaste.ae
mailto:CresidaAguiar@dmgeventsme.com
http://www.gitex.com
mailto:gitexsales@dwtc.com
mailto:drema@mtp.pl
http://www.drema.pl/pl/
mailto:info@warsawexpo.eu
http://fastfashion.pl
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Виставкові заходи за кордоном 

Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

м. Познань Міжнародна виставка з переробки 
товарів продуктової групи 

2- 5 жовтня 
  

polagra-tech@mtp.pl Виробництво та 
переробка  продуктів 
харчування 

м. Познань Виставка виробів з пластику та гуми 2- 5 жовтня 
  

http//www.epla.pl виробництво продукції з 
пластмаси та гуми 

Румунія 

м. Бухарест SHOWROOM FURNITURE 
Permanent furniture exhibition 

14-15 серпня 
  

ROMEXPO SA., ТПП Румунії, 
Асоціація виробників меблів 
Румунії, Державне бюро 
винаходів та торгових марок, 

Постійно діюча  
виставка меблів 

м. Бухарест BIFE-SIM 
International trade fair for furniture, 
equipment and accessories 

13-17 
вересня 

  

www.bife-sim.ro Міжнародний ярмарок 
меблів, виробів з 
дерева, меблевих 
аксесуарів 

м. Бухарест MODEXPO 
International exhibition  

28 вересня - 1 
жовтня 

  

www.modexpo.ro Міжнародна виставка 
текстильних тканин, 
одягу, виробів зі шкіри 
та взуття 

м. Бухарест RAW GENERATION EXPO 
Vegan diet exhebition 

07-08 жовтня 
  

ROMEXPO SA., ТПП Румунії 
www.rawgenerationexpo.ro 

  

Виставка вегетаріан-
ського харчування 

м. Бухарест ROMANIAN INTERNATIONAL TRADE 
SUMMIT 

11-12 жовтня 
  

ROMEXPO SA, ТПП Румунії 
  

Румунський міжнаро-
дний торговий саміт 

м. Бухарест TIB 
Bucharest International Technical 

fair 

11-14 жовтня 
  

www.tib.ro Міжнародний 
технічний ярмарок 
Бухарест 

м. Бухарест INDAGRA FOOD 
International trade fair for the food 

industry 

25-29 жовтня 
  

www.indagra-food.ro Міжнародна 
виставка-ярмарок 
харчової промислово-
сті 

м. Бухарест EXPO DRINK & WINE 
Wines, alcoholic and non-alcoholic 

beverages trade show 

25-29 жовтня 
  

www.targdevinuri.ro Ярмарок вина, 
алкогольних та 
безалкогольних 
напоїв 

Республіка Сербія 

м. Белград 25-й Міжнародний ярмарок 
офісного обладнання 

27-30 вересня biroexpo@sajam.rs 

  

Обладнання та меблі 
для офісів 

Республіка Словенія 

м. Горня 
Радгона 

  

AGRA 
55-й Міжнародний  ярмарок 
сільського господарства та 
продовольства AGRA 2015 

кінець серпня info@pomurski-sejem.si 
http//www.pomurski-sejem.si/ 

Сільське господарство 
та продовольство, 
  
  

м. Горня 
Радгона 

  

INPAK SLOVENIA 
Міжнародна виставка упаковки, 
способів пакування та логістики 

кінець серпня E-pošta info@pomurski-sejem.si 
http//www.pomurski-sejem.si/ 

пакувальна промис-
ловість 

mailto:polagra-tech@mtp.pl
http://www.epla.pl
http://www.bife-sim.ro
http://www.modexpo.ro
http://www.rawgenerationexpo.ro
http://www.tib.ro
http://www.indagra-food.ro
http://www.targdevinuri.ro
mailto:biroexpo@sajam.rs
mailto:info@pomurski-sejem.si
http://www.pomurski-sejem.si/
http://www.eventseye.com/fairs/f-inpak-slovenia-15104-1.html
mailto:info@pomurski-sejem.si
http://www.pomurski-sejem.si/
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Виставкові заходи за кордоном 

Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

Сполучені Штати Америки 

м. Сан-
Франциско 

(Каліфорнія) 

Форум «Intel Developers Forum» 15-17 серпня http//www.intel.com/ con-
tent/www/us/en/c ompany- 

overview/company- overview.html 

ІТ галузь 

м. Лос-
Анджелес 

(Каліфорнія) 

Виставка «Westec» 12-14 
вересня 

http//www.westeconl ine.com/ інноваційні виробничі 
технології 

Сполучені Штати Америки, Чикаго 

м. Редвуд, 
штат Міннесо-
та 

Minnesota Farmfest 
  
Міннесота ФармФест 

1-3 серпня  ideag@ideaggroup.com 
Website www.farmfest.com 
 www.facebook.com/farmfest 
Twitter www.twitter.com/farmfest 

Агропромисловість 
(ведення фермерсь-
ких господарств.  

м. Мітчел, 
штат Південна 
Дакота 

Dakotafest 
  
Дакотафест 

15-17 
серпня 

ideag@ideaggroup.com 
Website www.dakotafest.com 
Faceook 
 www.facebook.com/Dakotafest-
599289416913592 
Twitter  
www.twitter.com/dakotafest 

Агропромисловість 
(ведення фермерсь-
ких господарств 

м. Декатур, 
штат Іллінойс  

Farm Progress Show  
  
Фермерська виставка  

29-31 
серпня 

aginfo@penton.com 
Webite 
 www.farmprogressshow.com 
Faceook 
 www.facebook.com/farmprogress
show 
Twitter www.twitter.com/fpshow 

Виставка технологій 
та розробок в галузі 
сільського господар-
ства 

м. Вест 
Фарго, штат 
Північна 
Дакота 

The Big Iron Farm Show  
  
Фермерськавиставка «Big Iron» 

12-14 
вересня 

http//bigironfarmshow.com/ 
https//www.facebook.com/BigIron
FarmShow 
  

Виставка технологій 
та розробок в галузі 
сільського господар-
ства 

Королівство Таїланд 

м. Бангкок FI FOOD INGRIDIENTS ASIA 13 – 15 
вересня. 

 info-th@ubm.com 
www.ubmthailand.com 

Міжнародна виставка 
інгредієнтів для 
використання у 
виробництві харчових 
продуктів та напоїв 

Турецька Республіка 

м. Текирдаг Çorlu 10.Agriculturetech 2 – 6 серпня www.renklyfuar.com, 
info@renklyfuar.com 

Сільськогосподарські 
технології, теплиці 
саджанці добрива,  

м. Маниса MAYFU Manisa 4.Shoe Fashion Fair 3 – 6 серпня. www.snsfuarcilik.com.tr, 
info@snsfuarcilik.com.tr 

Взуття 

м. Ушак USAK 3.Agean Region Agricultural and 
Livestock , dairy technology, farm 
equipment , green house technology 

24 – 27 
серпня. 

www.gplatformfuar.com, 
info@glplartforfuar.com 

Худоба і сільськогос-
подарська техніка, 
теплиця 

м. Сивас 4th Food Agriculture and Livestock 1-4 вересня www.sivastso.org, 
info@sivastso.org 

Продукти харчування, 
сільське господарство 
і тваринництво 

м. Стамбул TURKAS Food, Product and Packaging 
Congress and Exhibition 

7-9 вересня www.infoloji.com, 
iletisim@infoloji.com 

Харчові продукти, 
харчові технології та 
пакувальні матеріали  

mailto:ideag@ideaggroup.com
http://www.farmfest.com/
http://www.facebook.com/farmfest
http://www.twitter.com/farmfest
mailto:ideag@ideaggroup.com
http://www.dakotafest.com/
http://www.facebook.com/Dakotafest-599289416913592
http://www.facebook.com/Dakotafest-599289416913592
http://www.twitter.com/dakotafest
mailto:aginfo@penton.com
http://www.farmprogressshow.com/
http://www.facebook.com/farmprogressshow
http://www.facebook.com/farmprogressshow
http://www.twitter.com/fpshow
http://bigironfarmshow.com/
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Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

м. Стамбул Worldfood İstanbul  25.International 
Food & Beverage, Food Ingredients 
And Food Processing Exhibition 

7 – 10 
вересня 

www.euf.com.tr, 
info@ite-turkey.com 

Кондитерські вироби, 
печиво і цукерки 
Дієтичні продукти 
Рослинна олія 

м. Стамбул Private Label İstanbul- Private Label 
Products and Supermarket Brands 
Fair 

13- 16 
вересня. 

www.cnrexpo.com, 
kaan.oksuz@cnr.net 

Продукти харчування  
напої, косметика, 
засоби гігієни, -
паперові пластмаси, 
пакувальні матеріали 

м. Стамбул Lighting and Architecture Eurasia 14 – 17 
вересня 

www.viafuar.com., 
info@viafuar.com 

Будівництво, освітлення 
і технології, зовнішнє 
освітлення та домаш-
нього освітлення 

м. Бурса İNTARF   İnegöl Agriculture Fair 16 – 19 
вересня 

www.modef.com.tr, 
info@modef.com.tr 

Сільське господарство і 
сільськогосподарська 
техніка та обладнання, 
лісництво 

м. Ізмір SHOEXPO İzmir 42. Footwear and 
Bags Fair 

20- 23 
вересня 

www.izmirfair.com.tr, 
info@izmirfair.com.tr 

Взуття, сумки та 
аксесуари 

м. Киркларели 12. Thrace Tarımtech 20- 24 
вересня 

www.renklyfuar.com, 
info@renklyfuar.com 

Агротехнології 

м. Стамбул CNR Packaging fair 21- 24 
вересня 

www.itf-exhibitions.com, 
kaan.oksuz@cnr.net 

Пакувальне обладнан-
ня, мічення, упаковка, 
зберігання, стрейч 
упаковка, пакувальні 
машини 

м. Газиантеп Gapplast 2.Plastic, packaging, 
chemical technologies, raw materials 
and products fair 

27- 30 
вересня 

www.akort.com, akort@akort.com Тара з пластику, 
пакувальні матеріали 

м. Самсун Samsun 3rd Agriculture Fair 27 вересня – 
1 жовтня 

www.tuyap.com.tr 

tuyap@tuyap.com.tr 

Сільське господарство, 
скотарство 

м. Зонгулдак Farmers'  Fairs - West Blacksea 28 вересня – 
1 жовтня 

www.expolinkfuar.com.tr, 
info@expolinkfuar.com.tr 

Сільське господарство, 
продукти харчування, 
тваринництво 

м. Стамбул "FAV TURKEY" , Fruits and vegetables 
exhibition 

28.09. - 
01.10. 

www.idtm.com.tr, 
expo@idtm.com.tr 

Сільське господарство, 
теплиця, продукти 
харчування, упаковка, 
харчова логістика 

м. Стамбул Apimondia & APIEXPO 29 вересня – 
4 жовтня 

www.apimondia.org Бджільництво 

м. Ізмір MAKTEK  İZMİR 4 - 7 жовтня www.tuyap.com.tr, 
tuyap@tuyap.com.tr 

Верстати для обробки 
металу, зварювання, 
різання, технології 
буріння, контроль 
якості 

http://www.tuyap.com.tr
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Місце Назва Термін Організатор Спеціалізація 

Угорщина 

м. Будапешт, 
HUNGEXPO 

AUTOMOTIVE HUNGARY 
АУТОМОТІВ ХАНГАРІ 

18-20 жовтня hungexpo@hungexpo.hu 

www.hungexpo.hu 

Товари та послуги 
постачальників 
автомобільної 
промисловості. 

м. Будапешт, 
HUNGEXPO 

AUTÓTECHNIKA 
АВТОТЕХНІКА 

18-21 жовтня hungexpo@hungexpo.hu 

www.hungexpo.hu 

Товари, запасні 
частини для автомобі-
лів. 

Республіка Узбекистан 

м. Фергана Інфраструктура Узбекиста-
ну/Ферганська долина 

22-24 серпня post@ite-uzbekistan.uz www.ite-
uzbekistan.uz 

Сільське господарство, 
харчова промисло-
вість, медтехніка і 
фармпрепарати, 
будівельні матеріали, 
спецтехніка, енергети-
ка та енергозбережен 
ня. 

м. Ташкент Міжнародна виставка  
Сільське господарство / Харчова 
промисловість 

13-15 
вересня 

uzbekistan@expoposition.com 

www.expoposition.com 

Продукти харчування, 
напої, харчова 
промисловість, 
упаковка. 

м. Ташкент 8-а Міжнародна виставка «Індустрія 
Пластмас – Plastex Uzbekistan 2016» 

20-22 
вересня 

  post@ite-uzbekistan.uz www.ite-
uzbekistan.uz 

Устаткування і вироби 
із пластмаси. 

м. Ташкент 7-а Міжнародна виставка  
«UzStroyExpo - 2016»  
Будівництво. Опалення і вентиляція. 

27-29 
вересня 

www.ieg.uz info@ieguzexpo.com Будівництво. Опалення 
і вентиляція. 

м. Ташкент 12-а Міжнародна виставка  
«UzEnergyExpo - 2016» Енергетика. 
Енергозбереження. Електротехніка. 
Освітлення. 

27-29 
вересня 

www.ieg.uz info@ieguzexpo.com Енергетика. Енергозбе-
режен ня. Електротех-
ніка. Освітлення. 

Фінляндська Республіка 

м. Хювінкаа Maxpo 
Land construction and environmental 
maintenance machines 

7 – 9 вересня http//maxpo.messukeskus.com/yri
tyksille/?lang=en 
sari.helin@messukeskus.com 

Виставка у галузі 
будівництва та машин 
для будівництва 

м. Гельсінкі Habitare, Antiikki, Arthelsinki 13 – 17 
вересня 

www.habitare.fi 
arthelsinki.messukeskus.com 
www.antiikkitapahtuma.fi 

Виставка меблів, 
дизайну, інтер'єру, 
сучасного мистецтва, 
антикваріату 

м. Гельсінкі Colour and Surface 
 

26 – 27 
вересня. 

http//www.varijapinta.fi/datafiles/
userfiles/File/mediakortti.html 

Будівельна техніка, 
машини, внутрішнє 
оздоблення 

м. Тампере Subcontracting 26 – 28 
вересня. 

http//www.subcontractingfair.ru/ Виставка субпідряду та 
промислового 
обладнання 
  

м. Ювяскуля Bioenergy  
  

26 – 27 
вересня 

www.jklmessut.fi 
http//www.bioenergiamessut.fi/?l
ang=en 

Виставка деревооброб-
ки та біоенергетики 

mailto:hungexpo@hungexpo.hu
http://www.hungexpo.hu
mailto:hungexpo@hungexpo.hu
http://www.hungexpo.hu
mailto:uzbekistan@expoposition.com
http://www.expoposition.com
mailto:info@ieguzexpo.com
http://maxpo.messukeskus.com/yrityksille/?lang=en
http://maxpo.messukeskus.com/yrityksille/?lang=en
mailto:sari.helin@messukeskus.com
http://www.habitare.fi
http://www.antiikkitapahtuma.fi
http://www.varijapinta.fi/datafiles/userfiles/File/mediakortti.html
http://www.varijapinta.fi/datafiles/userfiles/File/mediakortti.html
http://www.subcontractingfair.ru/
http://www.jklmessut.fi/
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Програма USAID 
"Лідерство в економічному 

врядуванні" 

(USAID ЛЕВ) 

вул. Саксаганського, 96,  

офіс № 508 

Київ 01033 Україна 

e-mail: lev_info@eef.org.ua 

Тел.:  +380 44 200-38-24 

https://www.facebook.com/US
AIDLEVProgram/ 

www.lev.org.ua  

Підготовка цієї публікації стала 
можливою завдяки підтримці 
американського народу, що була 
надана Агентством США з міжна-
родного розвитку (USAID) в     
рамках програми "Лідерство в 
економічному врядуванні".    
Погляди авторів, висловлені в 
цьому матеріалі, відображають 
особисту позицію авторів і мо-
жуть не збігатися з позицією 
USAID.  

Контакти авторів випуску: 
ГО “Інститут економічних          
досліджень та політичних        
консультацій” 
 
Андрій Бутін  
Олександр Крініцин 
 
тел/факс: (38-044) 235-64-85, 
                                   278-63-42 

E-mail: butin@ier.kiev.ua,     

                 krinitsyn@ier.kiev.ua 

Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) 

Період реалізації програми: грудень 2014 –  грудень 2019 

Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання 

зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та 

урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації  

законодавства й забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та 

передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в країні відповідно 

до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України в  євро-

пейський та світовий ринки. 

Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній 

взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними       міністер-

ствами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами 

регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими 

організаціями. 

Активність Програми спрямовано на підтримку реформ щодо сприяння МСП; 

налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання інструмен-

тів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій-учасників, 

зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог із владою щодо 

вибору напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приват-

ного сектору. 

Завдання програми:  

 визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують 

бізнес-середовище для МСП в Україні 

 надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, 

просуванні та впровадженні ефективного законодавства, регулювання та 

процедур, що базуватимуться на результатах аналізу основних правових, 

нормативних та адміністративних бар’єрів. 

 координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просування 

економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. 

 

Партнери програми: 

Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа 

в партнерстві з: 

 

Інститутом економічних досліджень та політичних  консультацій 

 

Київським економічним інститутом 

Наступний випуск інформаційного бюлетеня для малих та середніх             
підприємств “Путівник експортера” вийде  26 вересня 2017 року 

http://www.lev.org.ua
http://www.lev.org.ua
http://www.lev.org.ua

