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інформаційний бюлетень для МСП
Новини
Міністерство торгівлі США
запрошує
українських
підприємців до участі в
програмі бізнес стажувань у
США
Програма SABIT (Special American
Business Intership Training Program) –
спеціалізована програма консалтингової допомоги, обміну професійним досвідом та стажувань Міністерства
торгівлі США зі сприяння реалізації
економічних
реформ,
підтримки
приватного сектору та підвищення
вивченню
концепції
кваліфікації підприємців і державних підготовці,
західного
менеджменту
та
принципів
службовців
пострадянських
країн.
Програма була розроблена в 1990 році функціонування ринкової економіки, що
У межах SABIT проводиться стажування необхідно для підтримки економічного
менеджерів середньої та вищої ланки, розвитку та залучення іноземних
учених та інженерів країн СНД у малих, інвестицій до пострадянських країн.

У ЦЬОМУ ВИДАННІ:
Новини

1

Нове в законодавстві

5

Історія успіху

11

Тенденції світових
ринків

13

Зовнішня торгівля
України товарами

13

Виставкові заходи
за кордоном

14

Участь
представників
українських
компаній у програмі SABIT, як очікується,
сприятиме розширенню подальшої
експортної
та
інвестиційної
привабливості вітчизняних підприємств.
Передбачені такі програми навчання:
Маркетинг і просування; Мода: дизайн і
маркетинг; Інновації та ефективність в
агробізнесі;
Енергоефективність та
відновлювані джерела енергії в цивільному і комерційному будівництві;
Інтермодальні перевезення та логістика;
Програми проводяться англійською Регіональний економічний розвиток.
мовою з перекладом на російську. Джерело: http://bit.ly/2oXuYNV
Учасники повинні вільно володіти
англійською або російською мовами.
середніх та великих американських
компаніях і неурядових організаціях.
Групове
двотижневе
стажування
починається з кількох днів теоретичних
занять, які можуть включати в себе
семінари із законодавства, ділових
навичок, складання бізнес-планів і
проведення переговорів, а також управління бізнесом. Далі учасники програм беруть участь у відвідуванні американських компаній та зустрічах у галузевих асоціаціях.

Під час стажування велика увага
приділяється спеціалізованій галузевій
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Презентовано
України

Експортну

стратегію

28 березня 2017 року Міністерство економічного
розвитку й торгівлі України презентувало Експортну
стратегію України для представників бізнесу та
експертів.
Експортна стратегія України, яка готувалася з 2015
року, має визначити вектор розвитку та реалізації
торговельного потенціалу, стимулювати зростання
експорту і сприяти формуванню сильної та ефективної економіки. З метою реалізації стратегії розроблено Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі
України, розраховану на найближчі 5 років.
Головним завданням стратегії є підвищення
конкурентоспроможності українського експорту
шляхом усунення перешкод та визначення конкретних
можливостей за допомогою чітких кроків,
описаних у Плані дій. Для реалізації Плану дій
визначено 56 завдань, у яких задіяні близько 40
державних і недержавних інституцій та окреслено
три основні цілі стратегії:
 створення сприятливих умов, що стимулюють

торгівлю та інновації для диверсифікації експорту;
 розвиток послуг із підтримки бізнесу та торгівлі,

здатних підвищити конкурентоспроможність
підприємств, зокрема МСП;
 зміцнення навичок і компетенції підприємств,

зокрема МСП, необхідних для участі в міжнародній торгівлі.
Нагадаємо, що ще 26 квітня 2016 року було
презентовано Білу книгу “Як реалізувати
експортний потенціал України за умов глобалізації”,
яку було підготовлено за фінансової підтримки
Western NIS Enterprise Fund Інститутом економічних
досліджень та політичних консультацій та АТ «АФ
«Сергій Козьяков та Партнери» для Мінекономрозвитку України.
Ознайомитися зі стратегією та запропонувати свої
коментарі можна за посиланням:

Джерело:
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=ukUA&id=ffdb65be-2a8b-4f4e-978016562f54a987&title=MinekonomrozvitkuPrezentuvalo
EksportnuStrategiiuUkraini

Україна отримала доступ до 2,3 млрд.
євро програми COSME
21 березня 2017 року після відповідної ратифікації
Верховною Радою України набрала чинності Угода
між Урядом України і Європейським Союзом про
участь
України
в
програмі
ЄС
"Конкурентоспроможність підприємств малого і
середнього бізнесу (COSME).
COSME (2014-2020) – це програма ЄС, що спрямована на зміцнення конкурентоспроможності та
стійкості малих та середніх підприємств, загальний
бюджет якої складає 2,3 млрд. євро. Програма
COSME підтримує проекти різноманітної тематики,
які включають полегшення виходу на зовнішні
ринки, поліпшення умов для конкурентоспроможності, формування культури ведення бізнесу,
кластери, туризм, зниження адміністративного
тягаря для підприємств і захист прав інтелектуальної власності для компаній, що працюють у країнах,
які не є членами ЄС. Реалізація проектів у рамках
COSME також сприятиме просуванню нових можливостей у рамках поглибленої та всеосяжної зони
вільної торгівлі як для українських, так і для
європейських компаній.
Україна стала восьмою країною за межами ЄС, яка
приєдналася до програми COSME. Також серед цих
країн Чорногорія, колишня Югославська Республіка,
Македонія, Молдова, Туреччина, Албанія, Сербія та
Вірменія.

http://bit.ly/2nvH3Z9

Детально про те, як долучитися до програми COSME
можна дізнатися тут: http://bit.ly/1WfQdBd

Брошура з коротким викладом змісту стратегії: http://bit.ly/2o15e2A.

Джерела: http://bit.ly/1rod18a, http://bit.ly/2lEGYlq
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Такі інструменти, як “єдине вікно” на митниці, інститут
уповноваженого економічного оператора, здійснення
постмитного аудиту або обмін інформацією між митними органами різних країн мають покращити здійснення зовнішньоекономічної діяльності для підприємств і передбачені саме нормами УСПТ.
Джерела:
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/fac_31j
an17_e.htm
http://bit.ly/2nZShmd

Україна подала позов до СОТ проти
Російської Федерації щодо обмеження транзиту

Набрала чинності Угода СОТ
спрощення процедур торгівлі

про

22 лютого 2017 року набрала чинності Угода зі
спрощення процедур торгівлі (далі - УСПТ). Угода була
ратифікована більш ніж двома третинами від 164
країн-членів. Нагадаємо, що Україна ратифікувала
УСПТ 4 листопада 2015 року згідно із Законом України
№ 745-VIII “Про ратифікацію Протоколу про внесення
змін до Марракеської угоди про заснування Світової
організації торгівлі”. Застосування Угоди має спростити
та прискорити рух товарів через митний кордон, що
має стати новим етапом розвитку міжнародної
торгівлі та дати значний імпульс для розвитку багатосторонньої торговельної системи.
За прогнозами експертів СОТ, повна реалізація норм
Угоди скоротить торговельні витрати її учасників у
середньому на 14,3%. Крім того, її реалізація може
зменшити час, необхідний для імпорту товарів більш
ніж на півтора дня, а для експорту товарів майже на 2
дні або на 47% та 91% відповідно, в порівнянні з ситуацією на сьогодні. Також очікується, що Угода
допоможе новим компаніям почати експортувати.
Значніший ефект від дії Угоди очікується для країн, що
розвиваються та найменш розвинутих країн.

9 лютого 2017 року Україна направила до СОТ вимогу
про створення Групи експертів у рамках справи щодо
численних обмежень транзиту з території України
через територію Російської Федерації у треті країни:
Казахстан та Киргизстан (DS512 “Росія – заходи щодо
транзитного руху”).

Як відомо, з 1 січня 2016 року Російська Федерація
запровадила обмеження транзитного руху автомобільними та залізничними шляхами з території України
через територію Російської Федерації до Республіки
Казахстан, а з 4 липня 2016 року до Киргизької
Республіки. Також Росія заборонила транзит до
Казахстану та Киргизстану товарів, на які
поширюються санкції РФ або ненульові ставки
ввізного мита. За оцінками експертів близько 79%
експортних поставок з України до Казахстану та 95% до
Киргизстану зазнали негативного впливу від
обмежень та часткової заборони транзиту з боку Російської Федерації.
У 2016 році в рамках СОТ
розпочався
процес
урегулювання суперечки в
контексті
згаданих
обмежень. Оскільки на
першому етапі Російська
Федерація була не готова
до врегулювання суперечки, українська сторона про3
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довжила розгляд справи згідно зі встановленою процедурою і направила вимогу про створення Групи
експертів. 21 березня 2017 року Орган з урегулювання суперечок СОТ
прийняв рішення про створення
Групи експертів у рамках цієї справи.
Надалі процес відбуватиметься згідно зі встановленою процедурою врегулювання суперечки в рамках
СОТ. Найближчим часом після проходження
організаційних
заходів
розпочнеться
розгляд
експертами СОТ справи по суті. Україна направить на
розгляд
експертів розгорнутий позов з відповідною інформацію щодо порушення РФ прав України.
ЄС, США, Бразилія, Індія. Туреччина, Китай, Японія,
Норвегія, Корея, Сінгапур, Парагвай заявили про
зацікавленість цією справою і виступили третіми
сторонами.
Позов щодо обмеження транзиту став уже другим
позовом України в СОТ проти Російської Федерації за
останній час.
Джерело: http://bit.ly/2plAuX5

http://bit.ly/2oq2N9N

Концепція містить конкретні кроки, які мають бути
виконані в митному блоці ДФС, серед яких:
• впровадження інституту Уповноважених економічних операторів;
• впровадження єдиних стандартів визначення
митної вартості, класифікації товарів;
• обмін інформацією з іноземними митними
адміністраціями;
• розробка автоматизованих рішень для блокування
ризикових митних операцій;
• забезпечення балансу процедур на етапі митного
оформлення та постмитного контролю;
• виконання вимог Податкового кодексу та
реалізація повнофункціонального "електронного
кабінету платника".
Джерело: http://bit.ly/2nZCFzu

Презентовано посібник з експорту одягу
та взуття до ЄС
7 лютого 2017 року Мінекономрозвитку України та
Офіс із просування експорту за підтримки Посольства
Королівства Нідерландів в Україні презентували
бізнес-посібник з експорту одягу та взуття до ЄС.
З 1 січня 2016 року почала діяти торговельна
частина Угоди про Асоціацію України та ЄС, яка замінила автономні торговельні преференції, що були доступні українським експортерам із квітня 2014 року.
Разом із цим, протягом 2017 року українські товари
ще користуються преференційним доступом у рамках

Кабінет Міністрів України схвалив
концепцію реформування ДФС України
29 березня 2017 року Кабінет Міністрів схвалив Концепцію реформування Державної фіскальної служби
(ДФС) України, яку розробило Міністерство фінансів
України. Концепція є комплексним документом, який
передбачає довгострокове та всеохоплююче бачення
розвитку ДФС. Метою реформування є підвищення
довіри платників податків. Міністерство фінансів України заявило про прагнення зробити реформу ДФС
максимально відкритою та ефективною
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Нове у законодавстві України

не тільки зони вільної торгівлі, а й Генеральної
системи преференцій.
Посібник висвітлює, у яких випадках вигідніше
використовувати кожну з цих систем, як пройти
європейську сертифікацію і знайти оптимальну
бізнес-модель. Він містить покроковий алгоритм
виходу на європейський ринок, починаючи від
оцінки готовності компанії до експорту і закінчуючи
тим, що має бути відображено в експортному
контракті.

Джерелo: http://bit.ly/2oY69ON
платежів, у тому числі зі скасуванням рішення
митного органу.
Це рішення Уряду має спростити для бізнесу процедуру повернення з бюджету надмірно сплачених
митних платежів.
Джерело: http://bit.ly/2ojtlqY

Спрощено
порядок
митних декларацій

коригування

Постанова Кабінету Міністрів України № 27 від
11 січня 2017 року “Про внесення змін до Положення про митні декларації”
На засіданні Кабінету Міністрів України 11 січня
2017 року прийнято рішення про спрощення
процедури коригування митних декларацій.
Зокрема, до Положення про митні декларації
внесено зміни, що передбачають обов’язок для
митниці вносити зміни до митних декларацій, якщо
рішення митниці
скасовані. Наприклад, якщо
судом скасовується
рішення митниці про визначення митної вартості, то внесення відповідних змін
до митної декларації тепер стане не правом, а
обов’язком митниці, без будь-яких додаткових заяв
чи звернень з боку бізнесу. Окрім того,
підприємствам надали можливість коригувати митні
декларації у зв’язку з дотриманням правил трансфертного ціноутворення. Раніше в Положенні була
відсутня норма щодо заповнення аркуша коригування в разі необхідності виправлення відомостей,
пов’язаних із доплатою або поверненням митних

Внесені зміни до Технічного регламенту
щодо окремих товарів, які фасують за
масою та об'ємом у готову упаковку
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня
2017 р. № 23 “Про внесення змін до Технічного
регламенту щодо деяких товарів, які фасують за
масою та об’ємом у готову упаковку”
Уряд вніс зміни до Технічного регламенту щодо
деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у
готову упаковку. Документом передбачається
поширення сфери дії зазначеного регламенту на
упаковані одиниці з постійним номінальним
вмістом, що містять товари, призначені для продажу
та, зокрема, марковані знаком відповідності. Крім
того, наведені зміни вказують на добровільність застосування знаку відповідності.
Зміни до регламенту розроблено на основі
Директиви Ради № 76/211/ЄEС від 20 січня 1976 року щодо наближення законів держав-членів про
компонування за масою чи за об'ємом окремих роз-
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фасованих товарів, відповідно до якої знак відповідності може бути нанесеним на упаковану одиницю.
Джерело: http://bit.ly/2o00KWw

Уряд привів регулювання діяльності митних брокерів у відповідність до нового
закону про державний нагляд
Постанова Кабінету Міністрів України № 74 від 14
лютого 2017 року “Про визнання такою, що втратила
чинність, постанова Кабінету Міністрів України від
21 березня 2012 р. № 219”
Уряд скасував постанову, яка встановлювала
періодичність
проведення
планових
заходів
державного нагляду (контролю) відповідно до
критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження
діяльності митними брокерами.
Це рішення ухвалене з метою приведення
нормативно-правових актів у відповідність до Закону
України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності", яким
не регулюється діяльність у сфері митного контролю
на кордоні.
Відповід ні пол. оження забезпечують скорочення
функцій та вдосконалення процедур адміністративного регулювання господарської діяльності.
Джерело: http://bit.ly/2opWLpw

Національний банк України спростив
купівлю іноземної валюти за деякими
операціями
Постанова Правління Національного банку України
від 14 березня 2017 року № 22 "Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
НБУ спростив купівлю іноземної валюти за тими
операціями, лібералізація здійснення яких, на думку
регулятора, не матиме дестабілізуючого впливу на
валютний ринок.
Зокрема, НБУ дозволив здійснювати купівлю
іноземної валюти суб’єктам господарювання за
рахунок кредитних коштів у гривні, що залучені під
державні гарантії з метою виконання програм,
пов’язаних із підвищенням обороноздатності й
безпеки держави.
Також запроваджено спрощений порядок купівлі
іноземної валюти для повернення за кордон
іноземному інвестору процентів, нарахованих на
залишок коштів на інвестиційному рахунку.

Наведені заходи здійснюються в рамках лібералізації
валютного регулювання і мають позитивно вплинути
на ринок.
Джерело: http://bit.ly/2opWLpw
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Спрощено порядок переміщення готівкової іноземної валюти фізичними особами через митний кордон України
Постанова Правління Національного банку України
від 22 березня 2017 року № 24 “Про внесення зміни
до Інструкції про переміщення готівки і банківських
металів через митний кордон України”.
Ві-

митного декларування готівкової іноземної валюти
(про зняття готівки з рахунків та довідки закордонної
дипломатичної установи України) – з 30-ти до 90
календарних днів.
Джерело: http://bit.ly/2nZQ36l

Національний банк України продовжує
лібералізацію валютного ринку
Постанова Правління Національного банку України
від 04 квітня 2017 року № 30 “Про внесення змін до
постанови Правління Національного банку України
від 13 грудня 2016 року № 410”
Відповідно до постанови НБУ пом’якшує вимогу до
обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній
валюті, зменшуючи обов’язковий розмір продажів з 65%
до 50% своїх валютних надходжень. Цей крок спрямований
на подальше сприяння експортній діяльності українських
підприємств, які мають потребу в імпорті для виробництва
продукції. Це дозволить зменшити курсові ризики і прискорити проведення зовнішньоторговельних операцій такими
підприємствами.

дповідною постановою НБУ розширив перелік документів, які фізичні особо-резиденти мають надавати
при митному декларуванні готівкової іноземної валюти, що перевищує 10 тис. євро в еквіваленті. Відтепер
для підтвердження джерел походження валютної готівки можна надавати не лише документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках
(фінансових установах), а також квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою, якщо така операція мала місце.

Також Національний банк продовжує пом’якшувати діючі
обмеження на продаж готівкової іноземної валюти
населенню. Зокрема, діяло обмеження на купівлю валюти
в еквіваленті не більше 12 тис. гривень одній особі в день.
Відповідно до постанови підвищено максимальну суму
покупки валюти в еквіваленті до 150 тис. гривень. Такий
крок допоможе збільшити глибину та ліквідність офіційного готівкового валютного ринку.
Джерело: http://bit.ly/2plgsMz

Крім того, працівникам дипломатичної служби
України, що повертаються в Україну по завершенні довготермінового закордонного відрядження,
дозволено ввозити в Україну готівкову іноземну
валюту
в сумі, що перевищує 10 тис. євро в еквіваленті, на
підставі довідки відповідної дипломатичної установи.
Одночасно актом утричі збільшено термін дії
підтверджувальних документів, необхідних для
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Ліцензування впроваджується тимчасово, до повного
подолання кризових явищ в енергетиці, після чого
може бути скасовано.
Джерело: http://bit.ly/2opH0yK

Пропонується
підвищити
розмір
мінімальних ставок (окладів) заробітної
плати для підприємств, які постачають
більше 50% виробленої продукції на експорт
Пропонується запровадити ліцензування
експорту антрациту

Дата оприлюднення: 10 березня 2017 року.

Проект Закону реєстр. № 6190 від 14.03.2017 року
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо встановлення мінімальних розмірів
ставок (окладів) заробітної плати та підвищення розміру заробітної плати на підприємствах, які реалізують більше 50 відсотків виробленої ними продукції,
товарів, робіт, послуг за межі митної території
України (експорт)”

Етап: громадське обговорення.

Ініціатор: народні депутати України

Проект постанови розроблено як один із заходів із
забезпечення реалізації Указу Президента України від
16.02.2017 № 37 “Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року
“Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз
енергетичній безпеці України та посилення захисту
критичної інфраструктури”.

Законопроектом пропонується підвищити мінімальний посадовий оклад для робітників (працівників)
першого розряду відповідної галузі з урахуванням
підвищувальних галузевих коефіцієнтів, нижче яких
не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг
робіт) на підприємствах, які постачають більше 50%
виробленої ними продукції, товарів, робіт, послуг на
експорт.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009”
Ініціатор: Мінекономрозвитку України.

Згідно з відповідним рішенням Ради національної
безпеки і оборони України Уряду доручено невідкладно тимчасово до повного подолання кризових
явищ в енергетиці забезпечити припинення експорту
з України вугілля кам’яного марки антрацит (Код
згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00). Проектом постанови
пропонується запровадити ліцензування експорту
антрациту за погодженням з Міненерговугілля
України.
Дії щодо погодження видачі ліцензій із Міненерговугілля здійснюватимуться Мінекономрозвитку без
залучення суб’єкта господарювання в порядку
міжвідомчого обміну інформацією.

Перелік підприємств, які постачають більше 50%
виробленої ними продукції або послуг на експорт,
встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України
щоквартально.
Зі змісту законопроекту випливає, що зміни стосуватимуться державних підприємств, оскільки їх перелік
визначає Кабінет Міністрів України. Разом із цим,
незрозумілі практичні аспекти реалізації норм
проекту, а також те, що простежується явна дискримінація працівників інших підприємств. Також абсолютно неочевидно, що здійснення експорту є основною
причиною для збільшення заробітної плати.
Джерело: http://bit.ly/2plj1xU
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Запропоновано відновити спеціальний
режим оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників
Проект Закону реєстр. № 6091 від 16 лютого 2017
року “Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо підтримки малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників”.
Законопроект має на меті відновлення спеціального
режиму оподаткування ПДВ малих та середніх сільськогосподарських підприємств, у тому числі фермерських господарств, площа сільськогосподарських угідь
яких становить не більше 500 га. Також ініційований
проект містить окремі положення щодо електронного
адміністрування податку на додану вартість.
Зокрема, законопроектом вносяться зміни до статей
200-1 і 209 Податкового кодексу України якими пропонується:


поновити діючу до 2016 року спрощену систему
оподаткування податком на додану вартість для
малих та середніх сільськогосподарських підприємств, площа сільськогосподарських угідь яких
становить до 500 гектарів;



відмовитися від спецрежиму оподаткування ПДВ
у сферах лісового господарства та рибальства;



обмежити кількість в одному господарстві поголів’я тварин, вирощування яких є підставою для
застосування суб’єктом тваринництва спрощеної
системи оподаткування ПДВ;



звільнити від спецрежиму оподаткування діяльність у сфері птахівництва, у т. ч. виробництво
яєць;



уточнити порядок електронного адміністрування
ПДВ у межах спецрежиму оподаткування.



водночас, із прикінцевих положень кодексу вилучається норма про втрату чинності з 2017 року
статті 209 “Спеціальний режим оподаткування
діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства”.

Законопроект є неоднозначним. З одного боку, є
необхідність підтримати сільськогосподарські та
фермерські МСП, а з іншого - будь які пільги та
винятки несуть потенційну загрозу зловживань.
Джерело: http://bit.ly/2nxDl2T

Пропонують
звільнити від
оподаткування ввізним митом імпорт
виробничого обладнання, призначеного
для реконструкції або модернізації
підприємств
Проект Закону реєстр. № 6215 від 21 березня 2017
року “Про внесення змін до пункту 4 Розділу ХХІ
"Прикінцеві та перехідні положення" Митного
кодексу України щодо створення нових робочих
місць шляхом звільнення від оподаткування
ввізним
митом
виробничого
обладнання,
призначеного для реконструкції або модернізації
діючих чи утворення нових підприємств”.
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Законопроектом пропонується доповнити пункт 4 Розділу XXІ “Прикінцеві та перехідні положення”
Митного кодексу України новим підпунктом 14, згідно
з яким тимчасово, до 1 січня 2030 року, звільняються
від оподаткування ввізним митом при ввезенні на
митну територію України та поміщенні в митний
режим імпорту товари, які ввозяться платником
податків з ціллю використання для реконструкції або
модернізації діючих чи утворення нових підприємств
з метою створення нових робочих місць за низкою
груп, товарних позицій та підкатегорій УКТ ЗЕД щодо
виробничого обладнання.
Зазначені товари звільняються від оподаткування
митом за умови, що кількість створених нових
робочих місць для працівників, які безпосередньо
задіяні у виробничих процесах, перевищує: 150 - для
суб’єктів великого підприємництва; 50 - для суб’єктів
середнього підприємництва; 25 - для суб’єктів малого
підприємництва.
Платник податків, який імпортує обладнання, має подати документ, що обґрунтовує його право на отримання податкової пільги. У документі вказується:
1) технологічний рівень, до якого належить імпортоване обладнання; 2) кількість робочих місць, які будуть створені при запуску в роботу імпортованого обладнання, включаючи робочі місця з обслуговування
нового обладнання; 3) кількість ліквідованих робочих
місць при введенні в експлуатацію нового обладнання (для діючих підприємств); 4) приріст робочих місць
на новоствореному або діючому виробничому
підприємстві.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний
сплатити мито та пеню в порядку й розмірах, визначених Митним кодексом.
Наведені товари не звільняються від оподаткування
ввізним митом, якщо вони мають походження з
країни, визнаної державою-окупантом.
Фактично, будь-який імпорт обладнання потенційно
може претендувати на пільгу. Разом із цим, проектом
не передбачено контроль за використанням такого
обладнання на підприємствах, для яких постачається
така продукція, та інші питання адміністрування цієї
процедури. Вартість гіпотетичної процедури такого
адміністрування навіть важко оцінити. Слід зазначити, що будь-яке обладнання імпортується з метою або
реконструкції, або модернізації підприємств. Таким
чином, втрати бюджету можуть бути значними.
Норма щодо збільшення робочих місць на підприємствах з причини оновлення обладнання не витримує
критики. По-перше, отримання нового, більш інноваційного обладнання абсолютно не завжди сприятиме
збільшенню робочих місць на такому підприємстві, а
по-друге, не можна проводити прямий причиннонаслідковий зв’язок між отриманням нового обладнання і збільшенням робочих місць на підприємстві.
Таким чином, цей проект несе в собі значну кількість
корупційних, фінансових та організаційні ризиків, які
жодним чином не виправдовуються.
Джерело: http://bit.ly/2oY73uT
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проекти та враховують усі особливості кожного замовлення. Особливістю підприємства є нестандартні
конструктивні та функціональні рішення та інтеграція
меблів в інтер'єри.
Але на початку року ми провели ребрендинг нашого
підприємства та дещо змінили його концепцію на
більш сучасну.
2. Чи експортуєте ви свою продукцію?
На жаль, на сьогодні, ми ще не експортували власні
вироби. Але починаємо серйозно замислюватися над
цим питанням.

Невеличке сімейне підприємство з
виготовлення меблів із деревини
“Sikora Furniture”
Цього разу в нас не зовсім звичайна історія успіху.
У кожному з попередніх випусків ми брали інтерв’ю
у підприємств, які вже здійснюють експорт. Тепер
ми
вирішили
поцікавитися
про
можливі перспективи виходу на зовнішні ринки у власника сімейного бізнесу з виготовлення меблів із деревини Миколою Сікорою.
“Sikora Furniture” - підприємство, яке має справжню
історію успіху на ринку України, але ще тільки починає замислюватися над можливістю виходу зі своєю
продукцією на зовнішні ринки.

3. А чи є намір вийти на зовнішні ринки в найближчий час?
Звичайно. Український дизайн в тренді в Європі та
світі. Тому вихід на нові зарубіжні ринки є важливим і
одночасно складним завданням.
4. На скільки вигідно зараз в Україні експортувати та
надавати послуги з консультування з експорту?
Наш досвід підказує, що всі гравці ринку, яким вдалося вийти на зовнішні ринки з експортними поставками, почувають себе дуже добре. Тут важливим фактором є валютні ризики та цінові пороги західних ринків, які варто уважно вивчити, перш ніж почати постачати продукцію. Треба розуміти, як твоя продукція

1. Миколо, розкажіть, будь ласка, про Ваше
підприємство.
Підприємство Sikora Furniture - це невеликий
сімейний бізнес, що спеціалізується з виготовлення
меблів із натуральної деревини. Наша родина
займається виготовленням меблів, столярними
виробами та дерев'яним будівництвом уже більше
25-ти років. У нас невеличка студія, особливістю якої є
індивідуальна робота з кожним клієнтом. Ми
надаємо максимум уваги кожному.
У своїй роботі ми використовуємо натуральну локальну деревину (дуб, ясень, черешню та сосну) та сучасні
екологічні фарбувальні матеріали (лаки та олії
європейських виробників). У нашій команді є професійні дизайнери, що створюють індивідуальні дизайн11

Історія успіху
З одного боку, державні органи
не повинні заважати працювати
бізнесу.
А з іншого боку, органи влади
можуть і повинні працювати не в
контексті карних дій, а в контексті допомоги, інформування та
консультування.
Наприклад, створення контактцентру для підприємців, у якому
можна отримати корисну інформацію та отримати відповіді на
питання
щодо
здійснення
експорту – це було б важливою і
корисною справою.
8. 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?
буде виглядати (за ціною, якістю і т. п.) на іншому
ринку. А це не завжди просто.
5. Чи вистачає Вам інформації про попит на
шніх ринках?

зовні-

Ні, не вистачає. На мою думку, головна складність
зараз – це відсутність інформації.
6. Із яких джерел Ви дізнаєтеся про корисну інформацію, та чи було би Вам цікаво отримувати регулярні інформаційні матеріали від Програми USAID
LEV?

Держава має допомагати українському підприємництву інтегруватися у світову систему. Якщо говорити про конкретні кроки, то почати
необхідно з припинення політики “закручування гайок”, яка посилюється. А пізніше, коли державне регулювання підприємницької діяльності стане більш
сприятливим, можна буде говорити про сприяння експорту.
(матеріал підготовлено завдяки співпраці авторів цього
інформаційного бюлетеня з власником “Sikora Furniture”)

Ми б були зацікавлені отримувати таку інформацію.
7. Як місцеві центральні органи влади можуть вирішити існуючі проблеми та допомогти експортерам?
На нашу думку, є два моменти, і вони дещо протилежні. Але ця дуалістичність – це дуже характерне
явище для нашої держави.
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Сторінка статистики
Індекси цін сировинних товарів за даними Світового банку

* Дані за січень-березень 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***

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

№

1

Термін

Спеціалізація виставкового заходу

Назва виставкового заходу

Туризм, відпустки, подорожі,
дозвілля

Азербайджанська Республіка
16-та Азербайджанська
6 - 8 квітня
Міжнародна виставка
м. Баку
“Туризм і Подорожі” AITF-2017

та місце
проведення

Організатор та контакти

Iteca Caspian, ITE Group
http://www.iteca.az
www.aitf.az

2

3

4

Будівництво та експлуатація
автодоріг, дорожня інфраструктура

Все, що стосується пакування,
тари. етикетки та поліграфії

Сільське господарство та
Сільгосптехніка.
Обладнання і продукція
харчової промисловості

5

Металообробне, промислове
устаткування, виробничі
технології, верстати,
інструмент

7-ма Каспійська Міжнародна
виставка
“Дорожня інфраструктура і
громадський транспорт”

26 - 28 квітня
м. Баку

Каспійська Міжнародна
Виставка
“Пакування, Тара Етикетка і
Поліграфія”

17 - 19 травня
м. Баку

12-та Азербайджанська
Міжнародна виставка
“Сільське господарство”

17 - 19 травня
м. Баку

23-тя Азербайджанська
Міжнародна виставка харчової
промисловості

office@iteca.az
Iteca Caspian, ITE Group
http://www.iteca.az
www.aitf.az
office@iteca.az
http://www.ipack.iteca.az/ru-main/
ipack@iteca.az

25-27 травня
м. Баку

Республіка Білорусь
МАШИНОБУДУВАННЯ-2017
квітень
6-а міжнародна спеціалізована
м. Мінськ
виставка

CEO (Caspian Event Organisers)
http://www.ceo.az/
office@ceo.az
Iteca Caspian, ITE Group
http://www.iteca.az
www.aitf.az
office@iteca.az

ЗАТ "МінськЕкспо",
minskexpo@solo.by
Асоціація ливарів і металургів
Республіки Білорусь

“ЗВАРЮВАННЯ Й РІЗАННЯ2017”
17-а міжнародна
спеціалізована виставка

* Більш детальна інформація за посиланням: https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/ex/exhibitions_2017.pdf
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Виставкові заходи за кордоном
№

6

Спеціалізація виставкового заходу
Засоби телекомунікації,
зв'язок, інформатика;
Інформаційно-комунікаційні
технології в торгівлі, логістиці
й сфері послуг

Термін
Назва виставкового заходу

та місце
проведення

Організатор та контакти

XXIV Білоруський конгрес з
Телекомунікації, зв'язку, безпеки,
Інформаційних банківських технологій
ТІБО 2017

18 по 21 квітня
м. Мінськ

ЗАТ "Техніка і комунікації",
www.tc.by
tibo@tc.by

Травень
м. Мінськ

УП "Експофорум"
http://www.expoforum.by/
sharko@expoforum.by

Інновації, інвестиції, перспективи
VІ Міжнародний економічний
форум

Травень
м. Вітебськ

ККУП "Вітебський обласний
центр
маркетингу",
Вітебський облвиконком
www.marketvit.by

Білоруський агропромисловий
тиждень.
“БЕЛАГРО- 2017”

Травень
м. Мінськ

ЗАТ "МінськЕкспо",
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
minskexpo@solo.by

Інтер Експо Центр,
iec@iec.bg,
exhibitions@iec.bg
http://iec.bg/en,
www.machtech.bg
Інтер Експо Центр,
iec@iec.bg,
exhibitions@iec.bg
http://iec.bg/en,
www.machtech.bg

23-я міжнародна спеціалізована
виставка “Телевізійні й мультимедійні
технології 2017/ТМТ”

7

8

Устаткування, інструменти й
матеріали для технологічного
оснащення підприємств
основних галузей промисловості.
Енергетичне й електротехнічне
устаткування для промисловості.
Сучасні
Енергозберігаючі технології

міжнародна спеціалізована
виставка електронних компонентів
Білоруський промисловий форум– 2017

vcm74@mail.ru
9

Агротехніка, ветеринарія.
Тваринництво.
Машини,
устаткування й технології для
виробництва сільгосппродукції

27-я міжнародна спеціалізована
Виставка БЕЛФЕРМА-2017,
Міжнародна спеціалізована
виставка БЕЛПРОДУКТ-2017
Болгарія

10

Машинобудування,
зварювальні технології,
металообробка, електротехніка,
енергетика, водні рішення

MachTech & InnoTech
(Машинобудівельна та суміжні
виставки)

4-7 квітня
м. Софія

11

Меблі, деревообробна
промисловість

Техномебел

23-27 квітня
м. Софія

15

Виставкові заходи за кордоном
Термін

№

Спеціалізація виставкового
заходу

Назва виставкового заходу

12

Подорожі і туризм

13

14

та місце
проведення

Організатор та контакти

Бразилія
World Travel Market Latin America
Світовий ринок подорожей

04 -06 квітня
м. Сан-Паулу

Продукція та технології для
сфери оборони та безпеки

ЛААД-2017
Міжнародна виставка з питань
оборони та безпеки

04 -07 квітня
м. Ріо-деЖанейро

"Reed Exhibitions Alcântara
Machado S/A."
Wtmlatinamerica@reedexpo.com.br
www.wtmlatinamerica.com
“Clarion Events”
www.clarionevents.com

Безпекове обладнання та
системи

EXPOSEC Feira Internacional de
Segurança

23-25 травня
м. Сан-Паулу

CIPA Fiera Milano Publicações e
eventos Ltd.
comercial@fieramilano.com.br
www.exposec.tmp.br

Hanoi International Exhibition Cente
(ICE) - 91 Tran Hung Dao, Hoan Kie
Hanoi, Vietnam
www.vietnamexpo.com.vn
Contact person: Ms. Kelly
nhungnh@vinexad.com.vn
www.ecotechvietnam.com
www.ecotechvietnam.vn
Contact person: Ms. Pham Hai Yen Email: yenpth@vinexad.com.vn
Hanoi International Exhibition Cente
www.vietnamexpo.com.vn
Contact person: Ms. Kelly
nhungnh@vinexad.com.vn

Міжнародна виставка безпеки
Республіка В’єтнам

15

Торгівля

27-ма Міжнародний торговельний
ярмарок В’єтнамЕкспо 2017

19 – 22 квітня
м. Ханой

16

Екотехнології і продукція

Міжнародна виставка
екотехнологій
ECOTECH VIETNAM

11 – 13 травня
м. Хо Ши Мін

17

Друк на тканині, цифровий
друк,
трафаретній друк

INTERNATIONAL EXHIBITION
ON SCREEN PRINTING
& GRAPHIC IMAGING 2017 IN
VIETNAM (ASGA 2017
Велика Британія

18 – 20 травня
м. Хо Ши Мін

18

Натуральна й органічна
харчова
промисловість

Natural and Organic Products Europe
2017

2 - 3 квітня
м. Лондон

Carol Dunning Event Director
cdunning@divcom.co.uk
Telephone: +44 (0)1273 645126

Республіка Вірменія

19

Товари для дітей,
медицина дітям,
навчання та освіта дітей

СВІТ ДИТИНСТВА EXPO 2017
Одинадцята міжнародна
універсальна виставка

27 - 29 травня
м. Ереван

Організатор:
LOGOS EXPO Center
https://expo.am/

Грузія
20

21

Туризм,
міжнародний туристичний
ярмарок країн Шовкового
шляху
Будівництво та архітектура

СTF'17 - Caucasus Tourism Fair
Caucasus MICE

Квітень
м. Тбілісі

Expo Georgia Co.
expo@expogeorgia.ge
www.expogeorgia.ge

Міжнародна спеціалізована
виставка будівництва, реставрації,
архітектури, дизайну й
реконструкції

Травень
м. Тбілісі

Expo Georgia Co.
expo@expogeorgia.ge
www.expogeorgia.ge
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Виставкові заходи за кордоном
№

Спеціалізація виставкового
заходу

Назва виставкового заходу

Термін
та місце проведення

Організатор та
контакти

Данія
22

Сільськогосподарська
виставка країн Північної Європи

LANDSSKUET
National agricultural show

29 червня –
1 липня
м. Гернінг

Messecenter Herning
Vardevej 1
DK- 7400 Herning
Тел.: +45 9926 9926
Факс: +45 9926 9900

24 Естонська Республіка
23

Виробництво та продаж меблів

AIANDUS 2017
Ярмарок меблів

Квітень
м. Таллінн

Estonian Fairs Centre
www.feer.ee

24

Будівництво та продаж
будівельно-оздоблювальних
матеріалів
Cадівництво та ландшафтний
дизайн

ESTBUILD 2017

Квітень
м. Таллінн

Estonian Fairs Centre
www.feer.ee

25

26

Виробництво сиро-молочної
продукції, соняшникової олії,
пшеничного борошна, курячого
м’яса та яєць

GARDENING & LANDSCAPING
квітень 2017 р.
садівництво та ландшафтний
м. Таллінн
дизайн
Федеративна Демократична Республіка Ефіопія
10-а спеціалізована міжнародна
виставка сільського господарства
та харчових продуктів

Estonian Fairs Centre
www.feer.ee

5 - 10 червня
м. АддисАбеба

Addis Ababa Chamber of
Commerce
Sectoral Associations
aachamber1@ethionet.et
www.addischamber.com

2 - 4 квітня
м. Мілан
12 - 13 квітня
м. Парма

FIERA MILANO SPA
http://bit.fieramilano.it/en
Fiere di Parma Viale delle
Esposizioni,
www.fiereparma.it
http://www.cibusconnect.com/

8 - 11 травня
м. Мілан
10 - 12 травня
м. Ріміні

FIERA MILANO SPA
http://www.tuttofood.it/
Cesena Fiera SPA
info@macfrut.com
http://www.macfrut.it/

10 - 13 квітня
м. Амман.

AFAQ Group
info@afaqgroupadv.com
http://www.afaqgroupadv.com

Італія
27
28

29
30

Міжнародна виставка туризму та
івент-послуг
В2В зустрічі операторів ринку
харчових технологій.
Виставка підприємств галузі
виробництва продуктів харчування та їх
роздрібного продажу.
Міжнародна виставка продуктів
харчування
Міжнародна професійна
виставка
виробництва, зберігання,
логістики, дистрибуції овочів та
фруктів

ВІТ
Cibus Connect 2017

TuttoFOOD
MACFRUT

Йорданія
31

Новітні розробки пластикових
виробів, поліграфії,
упакування та ламінування, а
також презентація
агрохімічної продукції.

“Petrochemical, Plastic, Packaging and
Printing Sectors”

17

Виставкові заходи за кордоном
№

32

Спеціалізація виставкового
заходу

Промислові, будівельні та
електричні машини,
інноваційна технологія
виробництва машин та
електромеханізмів,
електрообладнання, енергетика.

Термін
Назва виставкового заходу

14-а Міжнародна виставка машин
та електромеханізмів
“JIMEX 2017”

та місце
проведення

Організатор та контакти

15-18 травня
2017 р
м. Амман

Golden Gate for Exhibitions
Jabal Al-hussein, Khaled Bin Al
goldgate@go.com.jo
www.jordan-fairs.com

2 – 5 травня
м. Монреаль

United Natural Foods Inc.(UNFI
CANADA)
http://sialcanada.com/en/

8 - 11 травня
м. Доха

IFP Qatar
info@ifpqatar.com
www.ifpqatar.com

квітень
м. Нікосія

Display Art Group of Companies
info@displayartgroup.com

Канада
33

Міжнародна виставка продуктів
харчування та гастрономії

SIAL Canada 2017

Катар
34

Будівельна виставка в Катарі

Project Qatar -2017

Кіпр
35

Туристичні послуги

TAXIDI 2017
(Подорож 2017)
Киргизька Республіка

36

Продукти харчування,
обладнання для харчової
промисловості

“WorldFood Kyrgyzstan 2017”

11 – 13 квітня
м. Бішкек

ITECA-Ala-Too
http://iteca.kg/
food@iteca.kg

37

Туризм та подорожі; продукти
харчування та сільське
господарство; легка та хімічна
промисловість;
машинобудування, запасні

Міжнародна універсальна виставка
ярмарок “Киргизстан-2017”

квітень 2017
м. Бішкек

Департамент
“Киргизекспоцентр” Торговопромислової палати Киргизької
Республіки
іnfo@cci.kg
www.cci.kg

21 - 23 квітня
м. Харбін
(пров.
Хейлунцзян)

компанія "Велика
Китайська Стіна" за підтримки
Генеральної Адміністрації з
нагляду за якістю, інспекції， і
карантину КHР (AQSIQ)
wangshuo@chgie.com
http://en.dairyexpo.com/
Організатор: Управління
виставкової
діяльності Народного уряду
провинції Хэйлунцзян
Контакт: Чжан Цзяньсюнь
wz-189@163.com
http://www.hljhzw.org.cn
Народний Уряд провінції
Гуандун
service@cantontradefair.com

Китайська Народна Республіка
38

39

40

41

Одна з найбільших в КНР
щорічних спеціалізованих
виставок виробників продукції
молочної галузі

China International Dairy Expo and
Summit

Харбінський ярмарок створений
як міжнародна платформа для
інвестиційних переговорів,
ділових зустрічей, пошуку
партнерів та виходу іноземних
підприємств на китайський
ринок
Найбільша в Китаї торгова
багатопрофільна виставка,
присвячена міжнародній торгівлі,
імпортно-експортним операціям
харчові продукти, кондвироби,
консерви, приправи,
м'ясні та молочні продкти

Харбінський міжнародний
торговельно-економічний ярмарок

червень
м. Харбін
(пров.
Хейлунцзян)

Canton Fair 2017

Квітень
м. Гуанчжоу

7-ма Міжнародна виставка
імпортних харчових продуктів

липень
м. Пекін

Китайська міжнародна виставка
молочної продукції

Китайська ТПП
bjchenpeng@yeah.net
www.ifsino.com/en
18

Виставкові заходи за кордоном
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№

Спеціалізація виставкового
заходу

Назва виставкового заходу

42

Інформаційні технології

WIS (WORLD IT SHOW)

травень
м. Сеул

COEX (Convention & Exhibition)
http://worlditshow.co.kr/wp2/e
ng
http://www.coex.co.kr

43

Інформаційно-комунікаційні
технології, цифрові технології

MK SMART TECH SHOW

червень
м. Сеул

Exporum Inc.
http://www.exporum.com/engli
sh
perry@exporum.com

травень
Острів Кайо
Коко
(Cayo Coco)

Міністерство туризму Куби
dircumunicacion@mintur.tur.cu
http://www.fitcuba.com

та місце
проведення

Організатор та контакти

Південна Корея

Куба
44

Туризм, відпустки, подорожі,
дозвілля

ХХХVIІ Feria Internacional de
Turismo FITCUBA

Кувейт
45

Виставка продуктів харчування,
присвячена Рамадану

Продукти харчування

13-26.05.17
м. Ель-Кувейт

«Kuwait International Fair
K.S.C.»,
info@kif.net,
www.kif.net

16-19 травня
м. Бейрут

Biel Group
http://www.bielgroup.com/#contact

26-29 квітня
м. Вільнюс

Lithuanian Exhibition and
Congress Centre LITEXPO,
i.reimoriene@litexpo.lt

Ліванська Республіка

46

Міжнародна виставка
будівельних технологій,
будівельних матеріалів, техніки
та обладнання

Project Lebanon 2017

Литовська Республіка
47

Будівельні та оздоблювальні
матеріали, будівельна техніка,
вікна, двері, вентиляція,
електричне та водне обладнання
тощо

RESTA 2017
24- th International exhibition of
construction and renovation

Марокко
48

Міжнародний салон сільського
господарства, харчової
промисловості та
сільськогосподарської техніки

Salon International de l'Agriculture
au Maroc

25-30 квітня
м. Мекнес

Ecole d'Horticulture - Jnan Ben
Halima - Meknes (MA) - Maroc
contact@salon-agriculture.ma

49

Міжнародний торговельний
ярмарок харчових продуктів

Foire commerciale du Ramadan

липень
м. Касабланка

Expositions de Casablanca
(OFEC)
+212 (0) 522 201 157
www.ofec.ma

19

Виставкові заходи за кордоном
№

Спеціалізація виставкового
заходу

Термін
Назва виставкового заходу

та місце
проведення

Організатор та контакти

Республіка Молдова
50

Туризм

XXII-a ювілейна Міжнародна
спеціалізована виставка
туризму,
відпочинку та готелів

06 – 09 квітня
м. Кишинів

МВЦ "MOLDEXPO
http://www.moldexpo.md/en/
info@moldexpo.md

51

Упаковка для товарів, тара,
устаткування з виробництва
тари

XXII-а Міжнародна
спеціалізована виставка
“PACKAGING. DEPOT”

17 – 20 травня
м. Кишинів

МВЦ "MOLDEXPO
info@moldexpo.md
http://www.moldexpo.md/en/

52

Продукція харчової і переробної
промисловості, продукти
харчування

17 – 20 травня
м. Кишинів

МВЦ "MOLDEXPO
info@moldexpo.md
http://www.moldexpo.md/en/

53

Дитячий одяг та аксесуари

XXIV-a Міжнародна
спеціалізована виставка
обладнання і технологій для
харчової і переробної
промисловості “FOOD
TECHNOLOGY”,
XXIV-а Міжнародна
спеціалізована виставка
продовольчих товарів та
сировини)
“FOOD & DRINKS”
VII-а Міжнародна виставка“KID’S EXPO”

01 - 04 червня
м. Кишинів

МВЦ "MOLDEXPO
info@moldexpo.md
http://www.moldexpo.md/en/

Королівство Нідерланди
54

Квіти, рослини

“Floralien Nederland” Виставка
квітів та супутніх товарів

55

Електроніка

“Electronics & Automation”

56

Молочна продукція

“NRM”
Національна молочна виставка

28 квітня –
7 травня
м.Ден Босх
29 травня –
1 червня
м. Утрехт

30 червня 1 липня
м. Цволле

FLORALIËN Nederland B.V.
Phone: +31 (0)73/6293939
FHI Federation of Technology Branches
Postbus 366
3830 AK Leusden, Netherlands
Phone: +31 (0)33/4657507
Fax: +31 (0)33/461663
Nationale Rundvee Manifestatie
Postbus 454
6800 AL Arnhem, Netherlands
Phone: +31 (0)26/3898-541
Fax: +31 (0)26/3898-601

Федеративна Республіка Німеччина
57

Всесвітня виставка технологій

HANNOVER MESSE
(Гановерський ярмарок)

24 – 28 квітня
м. Ганновер

Deutsche Messe AG
info@messe.de
www.messe.de

20

Виставкові заходи за кордоном
№

Спеціалізація виставкового
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Організатор та контакти

Об’єднані Арабські Емірати
58

59

60
61

Сільське господарство:
агробізнес, птахівництво,
тваринництво та ветеринарія
Туризм

Кондитерські вироби,
Солодощі та закуски
Безпека, IT

AgraME 2017

10-12 квітня
м. Дубай

ATM - ARABIAN TRAVEL
MARKET 2017

24-27 квітня
м. Дубай

ALUMINIUM MIDDLE EAST 2017

15-17 травня
м. Дубай
21-23 травня
м. Дубай

Koelnmesse GmbH
http://www.sweetsmiddleeast.com
Dubai World Trade Centre
www.gisec.ae
gisec@dwtc.com

11 – 13 квітня м.
Варшава

Warszawskie Centrum EXPO XXI
sales@expoxxi.pl
http://www.worldfood.pl
TARGI KIELCE S.A.
biuro@targikielce.pl
http://www.targikielce.pl/pl/plastpol.h
tm

GISEC 2017

Dubai World Trade Centre
http://www.agramiddleeast.com
larry.pascual@informa.com
www.arabiantravelmarket.comReed
Exhibitions Dubai
Wellah.Ellis@reedexpo.ae
arabian.helpline@reedexpo.co.uk

Республіка Польща
62

Продукти харчування
та напої

63

Виробництво продукції з
пластмаси та гуми

IV Міжнародна виставка
продуктів
харчування та напоїв
XXI Міжнародна виставка
переробки пластмас і гуми

23 – 26 травня
м. Кєльце

Румунія
64

Міжнародний ярмарок
споживчих товарів

65

Харчові продукти та упаковка
до них

66

Інформаційні технології та
електроніка

TIBCO
25 – 28 травня
International trade fair for
м. Бухарест
consumer goods
Республіка Сенегал
Міжнародний салон із питань
22-25 травня
харчування, продукції
м. Дакар
сільського господарства,
харчової галузі та упаковки
Республіка Сінгапур
CommunicAsia

ROMEXPO SA., ТПП Румунії,
www.tibco.ro

Centre International du Commerce
Extérieur du Sénégal
serviceclient@gfm.sn
www.cicesfidak.com

23 – 25 травня
м. Сінгапур

Singapore Exhibition Services Pte Ltd
Tel: +65 6233 6638
Fax: +65 6233 6633

Словацька Республіка

67

Презентація продукції для
садівників і квіткарів

21 міжнародна виставка
садівництва, квітництва і для
шанувальників навколишнього
середовища
США

20 – 23 квітня
м. Нітра

Виставковий центр
“Agrokomplex Nitra”
http://www.agrokomplex.sk/

68

Товари харчової промисловості

25-27 червня
м. Нью-Йорк

69

Товари ІТ та комп’ютерної
індустрії
Виставка солодощів,
кондвиробів, легких закусок

Summer Fancy Food Show
Виставка товарів харчової
промисловості
IT Roadmap Conference and Expo
Виставка товарів ІТ індустрії
Sweet&Snack Expo 2017

Javits Center
https://www.specialtyfood.com/shows
events/summer-fancy-food-show/
Javits Center
http://www.itroadmap.net/
NCA National Confectioners Association http://www.candyusa.com/

70

Липень
м. Нью-Йорк
23-25 травня
м.Чикаго
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LED Expo Thailnd 2017

11 – 13 травня
м. Бангкок

INTERMACH

17 – 20 травня
м. Бангкок

MEX Exhibitions Pvt. Ltd.,
e-mail:
gaurav@mexexhibits.com
www.ledexpothailand.com
UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.,
intermach@intermachshow.com
www.intermachshow.com

THAIFLEX – WORLD OF FOOD
ASIA

31 травня –
6 червня
м. Бангкок

Thai Trade Fair
big@ditp.go.th
www.thaitradefair.com

27 квітня –
8 травня
м. Париж

Comexposium
www.comexposium.com

25 – 29 квітня –
м. Брно

Veletrhy Brno, a.s.
info@bvv.cz
http://www.bvv.cz/dsb/

Королівство Таїланд
71

72

73

Міжнародна виставка систем та
товарів світлодіодного
освітлення, технологій
виробництва світлодіодів
Міжнародна виставка продукції
станкопрому, машин, механізмів
та обладнання для промислового
виробництва
Міжнародна виставка харчових
продуктів й напоїв, кейтерінгу та
харчових технологій

Французька Республіка
74

Гастрономія, туризм, вино та
алкогольні напої, дизайн, меблі,
освітлення

Foire Internationale de Paris
Міжнародний ярмарок у Парижі
Чеська Республіка

75

Комплексна презентація в галузі
будівель та споруд з деревини.

"ДСБ"
Деревина та будівництва Брно
Швейцарська Конфедерація

76

Ремісництво, сільське
господарство, промисловість

BEA
(«Бернська виставка»)

77

Будівництво, ремонт, житло,
побут, продукти і напої,
садівництво, мультимедіа, освіта

Muba

28 квітня –
07 травня
м. Берн
12- 21 травня
м. Берн

BernExpo AG
info@bernexpo.ch
www.berexpo.ch
MCH Swiss Exhibition (Basel) AG
info@messe.ch
www.messe.ch
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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/US
AIDLEVProgram/
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 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 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
в партнерстві з:
Контакти авторів випуску:
ГО
“Інститут
економічних
досліджень
та
політичних
консультацій”

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
Київським економічним інститутом

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

krinitsyn@ier.kiev.ua

Наступний випуск інформаційного бюлетеня для малих та середніх
підприємств “Путівник експортера” вийде 30 червня 2017 року
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