ПУТІВНИК ЕКСПОРТЕРА

Випуск № 7
16 жовтня 2017 року

інформаційний бюлетень для МСП
Новини
1 жовтня 2017 року набрали
чинності додаткові торговельні
преференції ЄС для України
1 жовтня 2017 року набрало чинності
рішення Європейського Союзу про
надання Україні додаткових торговельних преференцій, що діятиме протягом 3
-х років.
Додаткові
торговельні
преференції
передбачають більш швидку повну
лібералізацію імпорту з України взуття,
пігментів і препаратів на основі діоксиду
титану, мідних та алюмінієвих виробів,
електронної апаратури для відтворення
зображення.
Також
відповідний
Регламент передбачає надання додаткових нульових тарифних квот для українського меду в розмірі 2,5 тис. тонн,
кукурудзи та борошна з неї - 650 тис.
тонн, ячменю та борошна з нього - 350
тис. тонн, пшениці та борошна - 65 тис.
тонн. Крім цього, додається квота на
ячмінну крупу в розмірі 7,8 тис. тонн,
овес - 4 тис. тонн, оброблені томати 3 тис. тонн та виноградний сік - 500 тонн.
Таким чином, українські підприємства

У ЦЬОМУ ВИДАННІ:
Новини

1

Нове в законодавстві

4

Проекти нормативноправових актів

6

Історія успіху

9

Тенденції світових
ринків

12

Зовнішня торгівля
України товарами

12

Виставкові заходи
за кордоном

13

матимуть можливість постачати до ЄС
більший обсяг товарів без сплати
імпортних мит, що робить їхню продукцію більш конкурентоспроможною.
Що стосується тарифних квот на зернові,
то вони будуть відкриті з 1 січня 2018
року, оскільки їх застосування потребуватиме прийняття окремого імплементаційного регламенту Європейської Комісії.
Джерело: http://bit.ly/2kfa8Zg

Мінекономрозвитку
України
поінформувало про розмір ставок
імпортних мит для товарів
походженням з ЄС у 2018 році
Мінекономрозвитку
України
опублікувало рівні ставок увізного мита
на товари походженням з ЄС, які будуть
застосовуватися у взаємній торгівлі в
2018 році. Повний перелік розмірів
митних
ставок
доступний
для
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Новини
У цьому контексті українських експортерів більшою
мірою стосується імпортне мито саме на кукурудзу.
Крім України, цю продукцію в ЕС постачають США та
країни Південної Америки. Зокрема, у 2016 році
Україна поставила до ЄС трохи більше половини
всіх обсягів поставок цієї продукції.
Джерело: http://bit.ly/2ieOjrX
http://bit.ly/2hDkD3N

завантаження
за
посиланнями:
https://goo.gl/7w53Ab. Рівні ставок увізного мита в
ЄС на продукцію українського походження можна
перевірити в режимі он-лайн на ресурсі Європейської Комісії “Trade Helpdesk” у розділі “My export” за
посиланням http://bit.ly/2zdU8JC
Джерела: http://bit.ly/2hGzUEW
http://bit.ly/2ked3RI

У Європейському Союзі запровадили
ввізне мито на кукурудзу, жито та сорго
На початку серпня 2017 року Європейський Союз
запровадив імпортне (ввізне) мито в розмірі 5,16
євро за тонну на кукурудзу, жито та сорго. Уже з 1
вересня 2017 року зазначене мито підвищено до
10,95 євро за тонну. Запроваджене мито має
обмежити негативний вплив цінової ситуації на
світовому ринку на європейських виробників
зернових, а також забезпечити стабільність внутрішнього ринку цієї продукції. Імпортне мито
запроваджується у випадку, якщо імпортні ціни, що
розраховуються на основі експортних цін США з
урахуванням вартості фрахту, будуть ставати
нижчими за відповідну позначку та триматися на
такому рівні не менше 10 діб.

Уряд підтримав приєднання України до
Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед
20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України на
своєму засіданні підтримав законопроект про
приєднання України до Регіональної конвенції про
пан-Євро-Середземноморські
преференційні
правила походження (Пан-Євро-Мед). Наступним
кроком має бути прийняття відповідного
законопроекту Верховною Радою України.
До Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед входять
країни ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі
(ЄАВТ), Туреччина, Албанія, Боснія і Герцеговина,
Македонія, Сербія, Чорногорія, Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Палестина, Сирія,
Туніс, Фарерські острови та Молдова. У процесі
приєднання знаходиться Грузія.
Приєднання України до цієї конвенції потенційно
відкриває українським підприємствам додаткові
можливості для експорту своєї продукції. Це
можливо завдяки механізму преференцій, що
передбачений нормами конвенції. Зокрема, три чи
більше країн, що є членами конвенції та мають вза-

Основною причиною застосування цих заходів став
надлишок пропозиції на відповідну продукцію на
світових ринках та неконкурентна ціна європейського виробника на цю продукцію.
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Новини
Підписано протоколи на експорт до Китаю
шроту та жому з України
15 вересня 2017 року в рамках II Конференції з питань
якості, організованої Генеральною адміністрацією
нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР (AQSIQ) у
м. Шанхаї Мінагрополітики України та AQSIQ підписали протоколи санітарних та фітосанітарних вимог
щодо експорту соняшникового шроту та бурякового
жому з України до Китайської Народної Республіки.
ємні угоди про вільну торгівлю, можуть використовувати преференційні правила походження товарів при
здійсненні взаємних поставок. Тобто, якщо товар,
наприклад, сировина, отримав статус походження в
одній із країн, його можна використовувати при
виробництві іншого товару в іншій країні та експортувати в третю без втрати статусу преференційного
походження. Це дозволить українським виробникам
закуповувати сировину й комплектуючі в країнах, які є
стороною Конвенції,
та експортувати готову
продукцію, наприклад, до ЄС, зберігаючи статус
преференційного походження, тобто ввозити товари
за зниженою або нульовою ставкою ввізного мита.
Для повноцінного використання переваг Конвенції
необхідним є внесення змін до протоколів щодо
правил походження чинних угод про вільну торгівлю,
які Україна підписала з країнами-учасницями Конвенції, а саме: ЄС, ЄАВТ, Чорногорією, Македонією,
Молдовою. Здійснення цих формальностей займе
певний період часу. Також треба передбачити
використання Конвенції Пан-Євро-Мед у майбутніх
ЗВТ із Туреччиною та Ізраїлем.
Джерела: http://bit.ly/2zueEGA
http://bit.ly/2xe6F24

За повідомленням Мінагрополітики, експорт відповідної продукції українського походження до Китаю буде
можливий виключно з обстежених та затверджених
українською стороною потужностей, які будуть
зареєстровані AQSIQ після здійснення ними
інспектування або аудиту.

Тексти Протоколів, що містять вимоги до таких
потужностей та продукції на експорт, розміщені на
сайті Держпродспоживслужби в рубриці «Міжнародне
співробітництво» - “Ветеринарія та безперечність” –
“Міжнародні угоди”.
Джерело:
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aSNewsDic.g
etNews?dat=18092017&num_c=617638
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Нове у законодавстві України
Очолює Раду перший віце-прем’єр-міністр - міністр
економічного розвитку й торгівлі України. До її складу
входять заступники профільних міністрів, голови комітетів Верховної Ради та ін.
Джерела: http://bit.ly/2sATRl9

Створено Раду з міжнародної торгівлі

http://bit.ly/2sKXnof

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня
2017 року № 455 “Про утворення Ради з
міжнародної торгівлі”

http://bit.ly/2tag35E

Урядом України було створено Раду з міжнародної
торгівлі, яка має стати єдиною платформою для координації дій із розвитку міжнародної торгівлі в Україні.
Рада працюватиме як тимчасовий дорадчий орган
КМУ, що забезпечуватиме ефективну взаємодію між
Урядом і бізнесом у таких напрямах:
1) спрощення процедур торгівлі;
2) просування експорту;
3) формування стратегій розвитку
торгівлі та аналізу їх реалізації;

міжнародної

4) покращення системи митно-тарифного регулювання та торговельного захисту.
Утворена Рада з міжнародної торгівлі виконуватиме
повноваження Національного комітету зі спрощення
процедур торгівлі, що має бути утворений в Україні
відповідно до Угоди СОТ зі спрощення процедур
торгівлі.

НБУ спростив дострокове
кредитів від нерезидентів

погашення

Постанова Правління НБУ № 61 від 10 липня 2017
року "Про внесення змін до постанови Правління
Національного банку України від 13 грудня 2016
року № 410"
З огляду на поступову стабілізацію на валютному
ринку, Національний банк України продовжує пом’якшувати власні обмеження, запроваджені, зокрема,
постановою Правління НБУ № 410 від 13 грудня 2016
року «Про врегулювання ситуації на грошовокредитному та валютному ринках України», які
стосувалися заборони дострокового погашення
кредитів і позик в іноземній валюті, отриманих
резидентами від нерезидентів. Цим же документом
було визначено ряд винятків із такої заборони.
Наразі Регулятор вирішив розширити винятки на
дострокове погашення кредитів, залучених у
нерезидентів:


банки зможуть достроково погашати такі кредити;



бізнес зможе достроково погашати кредити у
випадку, коли акціонером такого позичальника
або нерезидента-кредитора є міжнародна фінансова організація;



резиденти-позичальники зможуть здійснювати
дострокове погашення кредитів за умови, якщо
нерезидентом-кредитором є банк.

Джерело: http://bit.ly/2uq4S9i
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Нове у законодавстві України

Національним банком спрощено умови
купівлі валюти для окремих операцій
Постанова Правління Національного банку України
№ 65 від 18 липня 2017 року “Про внесення змін
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою”
Національний банк України спростив умови купівлі
та перерахування іноземної валюти для таких операцій:



купівля та перерахування іноземної валюти за
операціями іноземних інвесторів з ОВДП (у тому
числі, врегульовано випадки проведення
операцій за ОВДП, що були отримані іноземними
інвесторами
шляхом
конвертації
депозитарних розписок, які були випущені на
ОВДП іноземним банком);



у випадках, коли розрахунки зі здійснення іноземної інвестиції та подальшого її повернення
проводяться клієнтом через один банк;

у випадках купівлі валюти для операцій, пов’язаних
із виконанням резидентом-гарантом (поручителем)
зобов’язань в іноземній валюті за резидентаборжника перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором та перед уповноваженим банком
за кредитним договором в іноземній валюті.
Зазначені кроки мають полегшити здійснення операцій з експорту/імпорту капіталу.
Джерело: http://bit.ly/2fKzywp
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Проекти нормативно-правових актів
інтелектуальної власності, суттєвого збереження
робочого часу фахівців, задіяних у цих процедурах,
через припинення залучання їх до зайвих та надмірних процедур.
Джерело: http://bit.ly/2fJym8Z

Пропонується
змінити
порядок
здійснення
ветеринарно-санітарного
контролю на державному кордоні
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України" (щодо уточнення порядку проведення
попереднього документального контролю) реєстр.
№ 7080 від 6 вересня 2017 року

Пропонується змінити процедуру контролю
за дотриманням прав інтелектуальної власності при ввезені товарів в Україну
Проект Закону “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо сприяння міжнародній електронній торгівлі” реєстр. № 7132 від 21 вересня 2017
року
Ініціатор: Народні депутати України
Законопроектом пропонується внести зміни до норм
Митного кодексу України в контексті захисту прав
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Зокрема, пропонується не застосовувати таку перевірку до вантажів, що
в кількості до трьох одиниць переміщуються в малих
пакунках (відправленнях) вагою брутто до 2 кг включно і загальною вартістю до 500 євро, а також до товарів, що були виготовлені правовласником чи за його
згодою, а також товарів, що були виготовлені належним чином уповноваженою правовласником особою
в кількості, яка перевищує кількість, обумовлену з
правовласником.

Ініціатор: Народні депутати України
Згідно з офіційним поясненням законопроект
розроблено з метою спрощення процедури ввезення
товарів в Україну в пунктах пропуску, скорочення часу
на контроль та оформлення товарів на державному
кордоні та забезпечення виконання вимог національної безпеки.
Проектом закону пропонується покласти функції
здійснення державного ветеринарно-санітарного
контролю на державному кордоні та транспорті
вантажів, що є об'єктами державного ветеринарносанітарного контролю, на регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні України. Наразі цю перевірку

Автори законопроекту вважають, що зазначені заходи
дозволять посили контроль з боку митних органів
справжніх
та
небезпечних
порушень
прав
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Нове у законодавстві України
на пунктах пропуску здійснюють представники
митниці.
Запропоновані зміни не відповідають принципам Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, оскільки
ускладнюють митні процедури на кордоні, а також
ідуть у розріз із впровадженням «єдиного вікна» на
митниці. Таким чином, заявлена мета законопроекту
– спрощення процедур торгівлі – не досягається.
Джерело: http://bit.ly/2zueEGA

заповнення та видачі сертифікатів із перевезення
(походження) товару EUR.1.
Проект наказу передбачає затвердження нової редакції порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення та скасування низки наказів, які
передбачали цей порядок у рамках виконання укладених Україною угод про вільну торгівлю. Зокрема,
Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією, Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською
Конфедерацією, Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії.
Проект передбачає:


затвердження єдиного порядку видачі сертифіката з перевезення товарів, які експортуються до
країн ЄС та ЄАВТ, Чорногорії, а також до тих країн,
із якими укладені договори, що передбачають
процедуру заповнення та видачі митницею такого
сертифіката;



визначення
декларації
постачальника
(виробника) таким документом, що підтверджує
преференційне походження товарів з України;

Розроблено проект нового порядку видачі
сертифікатів походження товару EUR.1
Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею
сертифіката з перевезення (походження) товару
EUR.1"
Ініціатор: Міністерство фінансів України
Дата оприлюднення: 28 липня 2017 року
У зв’язку з тим, що Україною укладено значну кількість міжнародно-правових договорів про торгівлю,
що передбачають ідентичну видачі сертифікатів із
перевезення (походження) товару, виникла необхідність прийняття нового нормативного акта, який би
узагальнив, об’єднав та систематизував існуючу практику щодо їх оформлення.
Для вдосконалення, прискорення та уніфікації процедури заповнення та видачі митницею сертифікатів із
перевезення товару Міністерство фінансів розробило
та оприлюднило для обговорення проект відповідного наказу, яким пропонує затвердити новий порядок



скорочення часу з трьох до одного робочого дня
на ухвалення рішення про видачу або відмову у
видачі відповідного сертифіката.
Джерело: http://bit.ly/2h0pJuw

Оприлюднено проект переліку товарів,
експорт та імпорт яких підлягатиме
ліцензуванню в 2018 році
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік”
Дата оприлюднення: 25 вересня 2017 року
Ініціатор: Мінекономрозвитку України
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Проекти нормативно-правових актів
Мінекономрозвитку опублікувало проект постанови
Кабінету Міністрів України “Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік”. На відміну від минулорічної постанови до переліку товарів, експорт яких
підлягатиме ліцензуванню в 2018 році, включено єдиний товар – антрацит. У минулорічну аналогічну постанову антрацит було включено тільки в травні 2017
року після подій, пов’язаних із блокуванням ввезення
вугілля, зокрема марки антрацит, із територій проведення АТО.
Джерело: http://bit.ly/2xIx73k

дель регулювання не тільки є більш ліберальною, а й
відповідає міжнародній практиці, зокрема директиві
ЄС 88/361/ЄЕС про вільний рух капіталу та Угоді про
асоціацію між Україною та ЄС.
На думку НБУ, за нової моделі валютного регулювання ринкові інструменти будуть превалювати над адміністративними, які вони охарактеризували як антикризові. Режим вільного руху капіталу передбачає відсутність валютних обмежень, а отже не потребує валютного контролю. Натомість дотримання валютного
законодавства в цілому покладається на валютний
нагляд. Валютні обмеження повинні вводитися лише
з метою подолання чи запобігання кризі та на короткий термін.
Запропонований законопроект також має скасувати
відому статтю 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 1991 року, яка регулює застосування санкцій за порушення цього та пов’язаних із
ним законів суб’єктами ЗЕД (режим індивідуального
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності або
тимчасове зупинення здійснення зовнішньоекономічної діяльності).

НБУ оприлюднив законопроект про валюту
Проект Закону України “Про валюту”
Опубліковано: 10 серпня 2017 року
На своєму сайті Регулятор опублікував проект закону
про валюту, що має прийти на заміну застарілому Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання й валютного контролю” від 1993
року.

У цілому законопроект прогресивний, оскільки передбачає лібералізацію валютного ринку. Разом із
цим, є певна невизначеність випадків застосування
заходів регулювання до суб’єктів, що порушуватимуть
валютне законодавство.
Джерело:
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=53357806

Положення законопроекту передбачають свободу
проведення валютних операцій за принципом
"дозволено все, що прямо не заборонено". Це означає, що "будь-які валютні операції між резидентами і
між резидентами та нерезидентами в іноземній та
національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень". Як наголосили в прес-службі НБУ, така мо8

Історія успіху
Кооперація українських виробників
часнику в дії
На всіх зустрічах із підприємцями, експертами та
представниками
бізнессередовища
неодноразово
наголошувалося на необхідності та доцільності об’єднання розрізнених підприємців у
профільні
бізнес-асоціації.
Важливість такого об’єднання
викликана об’єктивними причинами, що характеризують
особливості функціонування мікропідприємництва.
Саме
бізнес-об’єднання
підприємців
здатні
допомогти своїм учасникам у захисті та представленні
спільних інтересів, пошуку важливої інформації або
нових ринків збуту, обміні досвідом, участі у
виставкових та презентаційних заходах, здійсненні
іншої спільної діяльності. Значна частина з наведеної
діяльності не під силу окремому підприємцю і саме
тому потребує об’єднаних зусиль.
Яскравим прикладом такого об’єднання є кооперація
виробників часнику України, яка для обміну досвідом
та
спільних
продажів
формалізована
в
ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “УкрАП”
(UkrUP). Сьогодні ми спілкуємося із співзасновницею
UkrUP Анною Морозовою.
Вітаємо, пані Анно!
Розкажіть, будь ласка,
про ваше підприємство.
Наша компанія ТОВ
“Сільськогосподарське
підприємство “УкрАП”
з 2015 року спеціалізується на вирощуванні,
переробці та торгівлі

часником. Розпочинаючи займатися вирощуванням
цієї продукції, ми стикнулися із відсутністю структурованої інформації з цього приводу. Це дуже заважало
ефективному розвитку галузі. Усі
виробники самостійно проходили тернистий шлях помилок та
успіхів, не маючи можливості
вчитися на досвіді інших.
Саме тому ми започаткували
рух, спрямований на кооперацію українських виробників часнику. На цей час ми провели три
загальнонаціональні
форуми
виробників
цієї
продукції,
наслідком чого стало:


накопичення та структурування великого обсягу
досвіду з вирощування часнику;



розробка базової технологічної карти вирощування часнику за класичною технологією;



розробка технологічної карти
часнику за органік технологією;



особисте знайомство часниківників України між
собою. У цей час майже 250 часниківників перебувають на постійному зв’язку між собою, що дозволяє кожному з них оперативно знаходити
відповіді на свої питання.

вирощування

У цьому році ми також почали розвивати напрямок
переробки часнику в чищений зубок, чіпси та
порошок. Це дозволить збільшити рентабельність
вирощування часнику, адже на переробку йде часник
не товарного вигляду (відокремлені зубки, розкрита
цибулина, тощо)
Чи експортуєте Ви свою продукцію?
Експорт нашого часнику ми розпочали в цьому році.
Пробні партії були відправлені до США та Латвії. Тривають перемовини з Чехією. У кожної країни є свої
особливості. Вивчаємо їх на власному досвіді та
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намагаємось коригувати виробників.
Наприклад, у США значно більше
полюбляють білий часник, який в
Україні вирощується поки що в дуже
малих обсягах.
А чи маєте наміри виходити на інші
зовнішні ринки в найближчий час?
Так, ми вважаємо що експорт - це
основний напрямок торгівлі нашого
підприємства.
Наскільки зараз в Україні вигідно
експортувати продукцію, зокрема й
Вашого підприємства?
У цьому бізнесі існує фактор сезонності, коли ціна на внутрішньому
ринку є вищою за ціну на зовнішньому ринку. З урахуванням того, що продаж на внутрішньому ринку - це завжди менше перешкод та документів, виробникам вигідніше продати свою продукцію
в Україні. Але розвиток експорту передбачає більш
стабільні обсяги збуту. У разі виходу на прямі поставки (зменшення кількості посередників) ми можемо
отримати й більш вигідну ціну. Саме тому ми вбачаємо перспективу в розвитку експорту часнику.
Чи вистачає Вам інформації про попит на зовнішніх
ринках?
Напевно, інформації про попит багато не буває, адже
це прямий шлях до заробітку.

Як на Вашу думку місцеві центральні органи влади можуть вирішити існуючі проблеми та допомогти
експортерам?
У першу чергу, держава може
допомогти виробникам рекламою
та організацією зустрічей.
Ми не підтримуємо думки, що
держава
повинна
допомагати
бізнесу грошима, оскільки гроші
тих, хто заплатив податки, не
повинні перерозподілятися між тими, хто погано веде свій бізнес.
Задля розширення експорту держава має робити (і, на мою думку, це
робиться) рекламу власним виробникам, у т. ч. під час проведення міжнародних торговельних зустрічей, форумів та активно залучати до
них представників виробників.

Стосовно виробництва часнику, то на певному етапі,
можливо, виникне питання запровадження захисних
квот на китайський часник. Така практика існує в
усьому світі, адже китайські виробники дуже
потужно конкурують із місцевими виробниками за
рахунок заниження ціни. І це при тому, що в Україні
це не впливає на остаточну ціну на часник для
кінцевого споживача. Хоча на сучасному етапі про це
говорити ще зарано, оскільки українські виробники

Із яких джерел Ви дізнаєтеся про корисну
інформацію та чи було би Вам цікаво отримувати
регулярні інформаційні матеріали?
Джерела - це Інтернет та особисті зустрічі на
галузевих заходах (агроконференціях, виставках
тощо). Ми самостійно здійснюємо моніторинг інформації про ринки часнику в 15 країнах та публікуємо
важливу
інформацію
на
нашому
сайті
http://www.ukrup.com.ua/
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повинні повністю забезпечити внутрішній ринок
якісною продукцією.
А що можна порадити державним органам у
контексті сприяння експорту саме малим і середнім
підприємствам? Які кроки, на Вашу думку, варто робити державі для того, щоб розвивався експорт
МСП?

української продукції під час різноманітних міжнародних зустрічей. Також дуже важливо здійснювати
заходи із залучення зацікавлених міжнародних донорських організацій та компаній до фінансування спільних проектів з українськими виробниками.
Дякуємо за цікаву розмову і бажаємо вдалих
експортних контрактів.

Як було зазначено, ми виступаємо за активну
інформаційну кампанію в державі з просування
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Сторінка статистики1
Індекси цін сировинних товарів за даними Світового банку

* Дані за липень-серпень 2017 року
** Ціни помножені на 10 для наглядності
1

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

Інформація щодо зовнішньої торгівлі України товарами за даними Державної служби статистики України2

2

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Виставкові заходи за кордоном*
Заплановані виставково-ярмаркові заходи
протягом листопада—грудня 2017 року
(у галузях сільського господарства і харчової промисловості, туризму та ремісництва)

№

Спеціалізація
виставкового заходу

Назва

Термін та місце

виставкового заходу

проведення

Організатор та контакти

Бельгія
1

Сільське господарство,
садівництво, тваринництво

5-10 грудня
м. Брюссель

AGRIBEX’2017
АГРІБЕКС’2017

Fedagrim
http://www.agribex.be/

Республіка Білорусь

2

3

4

Продукти харчування,
кондитерські і хлібобулочні
вироби, фрукти, овочі,
спиртні напої, пиво, б/а
напої, морепродукти

ПРОДЕКСПО
23-я міжнародна оптова
виставка-ярмарка

Програмне забезпечення
для освітніх закладів, техніка
й обладнання для
учбових класів.

ОСВІТНЯ СЕРЕДА І УЧБОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ
9-а міжнародна спеціалізована
виставка

Товари та послуги для
ритуальної сфери.
Спеціалізоване
обладнання і транспорт.

МЕМОРІАЛ - 2017
міжнародна виставка

Листопад
м. Мінськ

Листопад
м. Мінськ

Мінторг, НВЦ "БелЕкспо"
www.belexpo.by

унітарне підприємство
"Експофорум",
http://www.expoforum.by/
vicam@expoforum.by

листопад – грудень
м. Мінськ

ТОВ "ЕкспоСистемс"
+375 17 237 20 50
+375 17 237 21 58

Болгарія

5

Харчова промисловість,
технології

«ИНТЕРФУД & ДРИНК»
Міжнародна спеціалізована
виставка

Листопад
м. Софія

Интер Експо Център,
iec@iec.bg, exhibitions@iec.bg
http://iec.bg/en

Боснія і Герцеговина

6

Полювання, рибальство,
екологія, спорт, туризм,
ресторанний і готельний
бізнес

LORIMES 2017/ 21th
21-й Міжнародний
ярмарок

Листопад
м. Баня Лука

ТОВ “Banjalucki
Velesajam d.o.o.”
office@banjalukafair.com
www. banjalukafair.com

Республіка В’єтнам

7

17-та Міжнародна виставка
текстильної та швейної
промисловості VTG 2017
17-та Міжнародна виставка
текстилю та аксесуарів

THE 17TH VIETNAM INT'LTEXTILE & GARMENT
INDUSTRY EXHIBITION - VTG
2017
THE 17TH VIETNAM INT'L
TEXTILE & APPAREL
ACCESSORIES EXHIBITION

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

22-25 листопада
м. Хо Ши Мін

Saigon Exhibition & Convention
Center
(SECC)VINEXAD
Contact person: Mr. Pham Dang
Khánh khanhvinexad@gmail.com
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№

8

Спеціалізація
виставкового заходу

Назва

Термін та місце

виставкового заходу

проведення

Організатор та контакти

Міжнародна медична,
лікарняна і фармацевтична виставка

Hanoi International Exhibition
Center (ICE)
www.medipharmexpo.com

Міжнародна виставка
медичного
та лабораторного
обладнання

Contact person: Ms. Thai Tuyet
Huong
thaituyethuong@vinexad.com.vn

Міжнародна виставка
фармацевтичної
продукції та
переробного
обладнання

THE 24TH VIETNAM
INTERNATIONAL MEDICAL,
HOSPITAL &
PHARMACEUTICAL
EXHIBITION

6-8 грудня
м. Ханой

Міжнародна виставка
з
офтальмології
Міжнародна виставка
стоматологічної
продукції та
технологій

9

Міжнародна виставка
устаткування та інструментарію

VIETNAM INTERNATIONAL
HARDWARE
& HAND TOOLS EXPO 2017

6-9 грудня
м. Хо Ши Мін

Saigon Exhibition & Convention
Center (SECC)
www.hardwaretools.com.vn
Contact person: Ms. Kelly

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії
http://www.wtmlondon.com

10

Міжнародна виставка
туроператорів 2017

World Travel Market, WTM
2017

6-8 листопада
м. Лондон

11

Антикваріат

Antiques & Collectors Fair

4 грудня
м. Лондон

International Antique &
Collectors Fairs
enquiries@iacf.co.uk

Листопад
м. Тбілісі

Expo Georgia Co.пр. Церетелі,
118
Тбілісі, 0119, Грузія
Тел: +995 32-2341100
Факс:+995 32-2351100
expo@expogeorgia.ge

Грузія

12

Agro+Food+Drink+Tech
Expo Georgia
Міжнародна виставка
сільськогосподарських
і харчових
продуктів, напоїв,
обробки і упаковки
харчових продуктів

www.expogeorgia.ge

14

Виставкові заходи за кордоном
№

Спеціалізація
виставкового заходу

Назва

Термін та місце

виставкового заходу

проведення

Організатор та контакти

Республіка Ірак

13

Міжнародна виставка
з охорони здоров’я в
Іраку

Medical Care in Iraq
Exhibition

6-8 грудня м. Багдад

Державна компанія з
Проведення іракських ярмарок і
торговельних послуг
http://fairs.mot.gov.iq
iraqifairs@gmail.com

Італійська Республіка
Зелена економіка

ECOMONDO
м. Ріміні
7-10 листопада

14

Охорона та безпека

SICUREZZA
м. Мілан

15

ala.kostenko@expopromoter.com
www.expopromoter.com/it/
http://www.ecomondo.com/

FIERA MILANO SPA
areatecnica1@fieramilano.it
http://www.sicurezza.it/

15-17 листопада
Сільськогосподарські
та садові машини

Eima International
Листопад
м. Болонья

16

FederUnacoma surl
info@federunacoma.it
www.federunacoma.it
http://www.eima.it
mailing@acm-events.com

Киргизька Республіка

17

Парфумерно-косметична
продукція; миючі засоби,
обладнання для хімчисток
та пралень; легка
промисловість

nfo@cci.kg
www.cci.kg

Міжнародна
універсальна
виставка-ярмарок
«Бішкек-2017»

листопад
м. Бішкек

КНР

18

21 Міжнародна
виставка напоїв,
продуктів харчування,
готельного та
ресторанного бізнесу

21 International Exhibition
for food, drink, hospitality,
foodservice, bakery & retail
industries

листопад
м. Шанхай

fhc@chinaallworld.com
http://www.fhcchina.com/en/inde
x.asp

Держава Кувейт
Продукти харчування

Виставка продуктів
харчування

Показ одягу місцевих
дизайнерів,
Зимовий одяг

Зимова виставка
моди

19

20

21-31 грудня
м. Ель-Кувейт
21-31 грудня
м. Ель-Кувейт

info@kif.net
www.kif.net
info@kif.net
www.kif.net

15

Виставкові заходи за кордоном
№

Спеціалізація
виставкового заходу

Назва

Термін та місце

виставкового заходу

проведення

Організатор та контакти

Латвійська Республіка
21

22

Краса, парфумерія

Індустрія

Листопад

BALTIC BEAUTY

м. Рига
Листопад

TECH INDUSTRY

м. Рига

Ķīpsalas 8, Rīga, LV-1048,
Latvia,
Tel: +37167065000,
Fax: +3717065001,
info@bt1.lv
www.bt1.lv

Литовська Республіка
23
24
25

Школа

SCHOOL

Листопад
м. Вільнюс

ДИТЯЧИЙ СВІТ

BABY LAND

Листопад
м. Вільнюс

ЯРМАРОК ХАРЧОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ

BALTIC FOOD AND
BEVERAGE FAIR (BAF)

Листопад
м. Вільнюс

i.reimoriene@litexpo.lt
baf@litexpo.lt
baf@litexpo.lt

Марокко

26

Міжнародний салон
виробів
яловичини та
молочних продуктів

Salon international des
filières Viandes Rouges
et Lait

foire@ofec.ma
1-30 грудня 2017 р.
м. Касабланка

Королівство Нідерланди

27

28

29

Протипожежна
безпека

«SSA - Safety &
Security
Amsterdam» Виставка
товарів і технологій
протипожежної
безпеки

Портове обладнання

«Europort»
Виставка морського
та портового
обладнання

Морська обладнання

«METS»
Виставка морського
обладнання

info@rai.nl
31 жовтня – 2 листопада
м. Амстердам

7-10 листопада
м. Амстердам

+31 (0)10/2933300
Fax: +31 (0)10/2933399
Contact: Danny van Eijk
Phone: +31
(0)10/2933345

14-16 листопада
м. Амстердам

Phone: +31 (0)20/5491212
Fax: +31 (0)20/549-1843
Contact: Joke Ekelschot
Phone: +31
(0)20/5492295

Німеччина

30

Електрична автоматизація
– системи та компоненти.
Міжнародна спеціалізована виставка та конгрес

SPS/IPS/
DRIVES
(Ес Пе Ес /
І Пе Ес / Драйвз)

Листопад 2017 р.
м. Нюрнбергг

info@afag.de
www.afag.de
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Виставкові заходи за кордоном
№

Спеціалізація
виставкового заходу

Назва

Термін та місце

виставкового заходу

проведення

Організатор та контакти

ОАЕ
32

33

34

35

Сільське господарство

Виставка свіжих
овочів та фруктів

Органічні продукти

Міжнародна
продовольча виставка

GULFFOOD
MANUFACTURING 2017
WOP DUBAI – INTERNATIONAL
PERISHABLES EXPO MIDDLE
EAST 2017

MENOPE 2017 - MIDDLE
EAST
NATURAL & ORGANIC
PRODUCTS EXPO

SIAL MIDDLE EAST 2017

Листопад
м. Дубай

Листопад
м. Дубай

Листопад
м. Дубай

Грудень
м. Абу-Дабі

www.gulfoodmanufacturing.ae
www.wop-dubai.com
HusseinAbdelKhalik@dmgeventsme.com

www.naturalproductme.com
info@naturalproductme.com

www.sialme.com
info@sialme.com
elly.habt@comexposium.com
alessia.carolo@comexposium.c
om

Республіка Польща
36

Міжнародна виставка
транспорту і логістики

TransPoland V
Międzynarodowe Targi
Transportu i Logistyki

info@trans-poland.pl
орієнтовно листопад м.
Варшава

http://trans-poland.pl

Румунія

37

Балканська виставка
пакувальної
індустрії

PACK EXPO
Balcanic exhibition for
the packaging industry

38

Ярмарок різдвяних
подарунків,
прикрас та сувенірів

CHRISTMAS GIFTS FAIR
Christmas presents,
decorations and
souvenirs fair

8-11 листопада м.
Бухарест

6-10 грудня
м. Бухарест

ROMEXPO SA., ТПП
Румунії
www.pack-expo.ro

ROMEXPO SA., ТПП
Румунії
www.expo-cadou.ro

Сінгапур

Вино, горілчані
вироби

Commerce Interact Ltd.

World Leading Wines
Singapore
листопад
м. Сінгапур

39

14 Greville Street, 1.4
London EC1N 8SB UK United Kingdom
Tel:+44 (0)20 7193 4823

США

40

Виставка технологій
та розробок в галузі
сільського та
фермерського
господарства

Greater Peoria Farm
Show

29листопада -1 грудня
м.Пеорія, штат Іллінойс

Ron Bormaster
Toll-free : 800/873-1411

17

Виставкові заходи за кордоном
№

41

42

Спеціалізація
виставкового заходу

Назва

Термін та місце

виставкового заходу

Агропромисловість
(ведення
фермерських
господарств

Farm News Ag Show

Виставка технологій
та
розробок в галузі
сільського господарства.

Nebraska Power
Farming Show

проведення

м.Форт Додж,
штат Айова 6-7
грудня

Farm News Агро Шоу

6-7 грудня
м. Лінкольн,
штат Небраска

Організатор та контакти

Dana Lantz
dlantz@farm-news.com
Website: www.farm-news.com

Tom Junge
tomj@ineda.com
www.nebraskapowershow.com
www.facebook.com/nebraskapo
werfarmingshow

Королівство Таїланд

43

Міжнародна виставка
виробничого устаткування,
обладнання, машин
механізмів, станків,
інструментів для обробки
деревини

MYANMAR WOOD
м. Бангкок
30.11.2017 –
03.12.2017

Yorkers Trade & Marketing
Service Co., Ltd.
Tel: +852 3156 1005
Fax: +85231562779

Франція
BATIMAT

6-7 листопада
2017 р.
м. Париж

www.reedexpo.fr

44

Будівництво, будівельна
техніка
та обладнання

45

Металообробка,
машинобудування, труби

Tolexpo Paris

21-24.11.2017
м. Париж

www.tolexpo.com

Чеська Республіка

46

Міжнародна виставка
мобільних будинків

"CARAVANING Brno"
Mezinárodní výstava
obytných automobilů
"КАРАВАНІНГ Брно"

47

"РІЗДВЯНІ ЯРМАРКИ"

VÁNOČNÍ TRHY

9-12 листопада
2017 р.
м. Брно
8 -17 грудня 2017 р. м.
Брно

info@bvv.cz
http://www.bvv.cz/caravaningbrno/

info@bvv.cz
http://www.bvv.cz/vanocnitrhy/

Швейцарська Конфедерація

48

Міжнародна цюріхська
виставка вин

Expovina

Листопад (щорічно)
м. Цюріх

expo@expovina.ch

info@messe.ch, www.messe.ch
49

Базельська осіння торговельна виставка

Basler Herbstwarenmesse

Кінець жовтня – початок
листопада 2017 р.
м. Базель

18

Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ)
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/USAID
LEVProgram/
www.lev.org.ua

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

Період реалізації програми: грудень 2014 - грудень 2017
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 європейський та світовий ринки.
Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній
взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними
міністерствами 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 інструментів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій-учасників,
зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог із владою щодо
вибору напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приватного 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
Контакти авторів випуску:
ГО
“Інститут
економічних
досліджень
та
політичних
консультацій”
Андрій Бутін
Олександр Крініцин

в партнерстві з:
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
Київським економічним інститутом

тел/факс: (38-044) 235-64-85,
278-63-42
E-mail: butin@ier.kiev.ua,

krinitsyn@ier.kiev.ua
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