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НОВИНИ. УКРАЇНА 

12 вересня в Києві відбудеться Бізнес-коктейль,  
присвячений Бізнес-місії до Вашингтону

Експорт продукції АПК в ЄС в січні-червні 2017 зріс на 31,4%

Україна почала експорт борошна в Америку

Україна за 8 міс. збільшила експорт сирів на 17%, імпорт - на 39%

Експорт українських товарів в Канаду збільшився на 70%

Бізнес-коктейль відбудеться в рамках бізнес-місії до Вашингтону, яку організовує Центр підтримки експор-
ту при Українському союзі промисловців і підприємців за підтримки Food Marketing Institute (FMI). Організа-
тори ініціюють візит Бізнес-місії українських виробників продуктів харчування в США з метою встановлення 
ділових зв’язків з провідними роздрібними мережами США в рамках FMI PRIVATE BRANDS DC SUMMIT та 
Офіційної вечері у Посольстві України в Вашингтоні.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Український аграрний експорт в країни Європейського Союзу за січень-червень 2017 збільшився на 31,4% 
або на $ 663,4 млн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склав 2,774 млрд дол. США. Країни 
ЄС стабільно посідають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. За результатами 
першого півріччя 2017 їхня частка складала 34,9%.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Українські аграр  ії почали експорт борошна в країни Південної Америки і вже уклали перший контракт на 
поставку 96 тонн пшеничного борошна вищого ґатунку. Якщо раніше на експорт відправлялися, в основно-
му, надлишки пшениці, то тепер Україна виходить на ринок з більш дохідним продуктом – борошном.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Україна за підсумками січня-серпня 2017 року поставила на зовнішні ринки 5,619 тис. тонн сирів, що на 
17% вище показника за аналогічний період 2016 року.

Згідно з даними митної статистики, оприлюдненої Державною фіскальною службою (ДФС), в грошовому 
вираженні поставки цієї продукції зросли на 42% – до $19,53 млн.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Український бізнес вже почав здійснювати пробні поставки до Канади. Український експорт до Канади зріс 
на 70%.Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку та торгівлі – торговий представник 
України Наталя Микольська. 

ЧИТАТИ ДАЛІ

http://www.uspp-export.com/ua/1060
http://www.uspp-export.com/ua/1046
http://www.uspp-export.com/ua/1047
http://www.uspp-export.com/ua/1061
http://www.uspp-export.com/ua/1062
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КОРИСНІ ЗАХОДИ

У вересні в Києві відбудеться виставка  
хлібопекарської промисловості BAKERY UKRAINE

У Києві відбудеться Київський міжнародний економічний форум 2017  
«Україна і світ в новій реальності»

У Києві відбудеться міжнародна спеціалізована  виставка «Індустрія пива,  
слабоалкогольних та безалкогольних напоїв» 

В жовтні у Києві відбудеться Олійножирова конференція 2017

У жовтні у Кишиневі (Молдова) відбудеться аграрно-логістичний  
форум «Дніпро-Дунай-Чорне море»

У вересні в Києві відбудеться третя міжнародна конференція  
«Високоолеіновий ринок: від ніші до сегменту»

Для розвитку ринка хліба та хлібобулочних виробів необхідно ознайомлення широкого кола виробників із 
сучасними технологіями, інноваційними рецептурами та стандартами безпечності харчової продукції. Саме 
ці завдання і реалізує комплексний виставковий захід «Всеукраїнський тиждень харчових технологій», на 
якому представлені обладнання, сировина, інгредієнти, упаковка та готова харчова продукція.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Київський міжнародний економічний форум 2017 (КМЕФ) вже протягом чотирьох років є головним бізнес 
подією, присвяченою актуальним для економічного розвитку країни питань. Захід відбудеться 5-6 жовтня 
2017 року місті Києві та буде проходити нанайвищому рівні за участю представників українського Уряду та 
парламентарів, економістів, бізнесменів та представників експертного співтовариства.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Підприємство «Агроінком» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, прово-
дить міжнародну спеціалізовану виставку «Індустрія пива, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв». 
Мета виставки - демонстрація стану та розвитку пивоварної галузі, хмелярства в Україні, подальше погли-
блення існуючих та встановлення нових ділових контактів, укладення комерційних угод, демонстрація науко-
вих і технічних досягнень, сприяння поліпшенню і зростанню культури споживання напоїв.

ЧИТАТИ ДАЛІ

6 жовтня 2017 року інформаційна компанія «ПроАгро» проведе Олійножирову конференцію 2017.Її мета 
- обговорити можливі сценарії розвитку ринку олійних і продуктів переробки в Україні та світі, показати ви-
робникам, переробникам і трейдерам можливості та загрози, які відкриває робота на цьому ринку, оцінити 
інвестиційну привабливість галузі і напрямки розвитку олійножирового бізнесу.

ЧИТАТИ ДАЛІ

ІА «АПК-Інформ» оголошує про проведення аграрно-логістичного форуму «Дніпро-Дунай-Чорне море», 
який пройде 18-19 жовтня 2017 року в м.Кишинів (Молдова). Партнером заходу виступає міжнародна фінан-
сова корпорація IFC, що входить до Групи Світового банку.

ЧИТАТИ ДАЛІ

ІА «АПК-Інформ» проводить третю міжнародну конференцію «Високоолеіновий ринок: від ніші до сегмен-
ту», яка відбудеться 18 вересня 2017 року м.Київ. Нещодавно високоолеіновий ринок був мало відомий, але 
інтерес до правильного і здорового харчування сприяв тому, що високоолеіновий соняшник і високоолеінове 
масло стали широко відомими продуктами не лише в світі, але і в Україні.

ЧИТАТИ ДАЛІ

http://www.uspp-export.com/ua/1059
http://www.uspp-export.com/ua/1049
http://www.uspp-export.com/ua/1048
http://www.uspp-export.com/ua/1056
http://www.uspp-export.com/ua/1069
http://www.uspp-export.com/ua/1068
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ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕД В УКРАЇНІ

НОВИНИ СВІТОВИХ РИНКІВ 

Мінекономрозвитку сприятиме експорту трубної продукції в рамках механізмів СОТ

«Єдине вікно» на митниці стане обов’язковим з 1 лютого 2018 року

Катар відкрив новий порт в Перській затоці для активізації торгівлі

Китай збільшив посівні площі під соєю на 9,8% 

Єгипет нарощує державні закупівлі пшениці

Кенія продовжила безмитну закупівлю кукурудзи до червня 2018 р.

Відбулась зустріч заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торгового представника України 
Наталії Микольської з представниками трубної промисловості. Сторони обговорили питання експорту укра-
їнської продукції, в тому числі проблеми доступу трубної продукції на зовнішні ринки, зокрема на ринок країн 
Євразійського економічного союзу. 

ЧИТАТИ ДАЛІ

Відтепер поширення дії «єдиного вікна» буде на операції з переміщення товарів в абсолютно всіх митних 
режимах (зараз це тільки імпорт і експорт), а також на переміщення товарів за періодичними митними де-
клараціями і попередніми деклараціями, які містять повний обсяг даних (зараз - тільки на обмежене коло 
митних декларацій при імпорті та експорті).

ЧИТАТИ ДАЛІ

Катар відкрив новий глибоководний порт імені Хамада на південь від Дохи для прийому великогабаритних 
суден в умовах заборони на заходження катарських кораблів в порти сусідніх країн Перської затоки. Порт 
завдає удару по будь-яких обмеженнях, накладених на катарську економіку.

ЧИТАТИ ДАЛІ

У Китаї збільшилися посівні площі під соєвими бобами на 9,8% в порівнянні з минулим сезоном зважаючи 
на зниження підтримки державою виробництва кукурудзи, що продовжує стимулювати зростання в олій-
ному сегменті. Таким чином, прогнозований обсяг виробництва соєвих бобів може збільшитися на 1,3 млн. 
тонн - до 14,2 млн. тонн.

ЧИТАТИ ДАЛІ

За інформацією аналітиків, державні закупівлі пшениці в Єгипті за останні 7 місяців зросли на 80% в поточ-
ному сезоні проти аналогічних показників в минулому МР.

Зростання державного імпорту обумовлене новими реформами уряду, спрямованими на викорінення спе-
куляцій із закупівлями зернових приватними компаніями.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Уряд Кенії продовжив до 30 червня 2018 р. процедури безмитної закупівлі «жовтої» кормової кукурудзи для 
потреб компаній, які входять до Асоціації мукомелів та Асоціації виробників комбікормів Кенії. Також, Уряд 
Кенії до 30 вересня 2017 продовжив безмитну закупівлю «білої» харчової кукурудзи.

ЧИТАТИ ДАЛІ

http://www.uspp-export.com/ua/1029
http://buh.ligazakon.ua/news/2017/9/4/163963.htm
http://www.uspp-export.com/ua/1065
http://www.uspp-export.com/ua/1066
http://www.uspp-export.com/ua/1067
http://www.uspp-export.com/ua/1030
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АНАЛІТИКА ЕКСПОРТУ

Експорт шоколаду та кондитерських виробів з України

Динаміка експорту кондитерських виробів з України за 2013 – 6 міс. 2017 року (тис. дол. США)

Динаміка експорту кондитерських виробів з України за 2013 – 6 міс. 2017 року(тона)

 2013* 2014 2015 2016 6 міс. 2017 6 міс. 2016 Приріст

Шоколад та  
вироби з какао  

(код УКТ ЗЕД 1806)
524 792 288 653 158 757 134 270 56 086 50 574 11%

Кондитерські  
вироби з цукру  

(код УКТ ЗЕД 1704)
157 893 123 877 104 300 104 454 51 522 46 668 10%

* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя
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Географія експорту української продукції

ТОП 10 країн експорту кондитерських виробів з України за 6 міс. 2017 року

Країни Обсяг, тона Вартість,  
тис. дол. США

Частка в експорті,  
%

Приріст  
до 6 міс. 2016 року

Всього 37 371 51 522 10%

По країнах, в т.ч.: 24 714 34 276 67%

Казахстан                                                                                    4 555 6 150 12% -23%

Білорусь                                                                                         4 203 6 126 12% 72%

Польща                                                                                        1 927 3 459 7% 8%

Iрак                                                                                               1 765 3 198 6% 37%

Туркменістан                                                                                      2 673 3 183 6% -2%

Монголія                                                                                       2 107 2 667 5% 10%

Азербайджан                                                                                       2 013 2 533 5% -28%

Литва                                                                                             1 740 2 481 5% 58%

Грузія                                                                                            2 128 2 372 5% -2%

Румунія                                                                                            1 604 2 098 4% 8%

В 2014-2016 роках експорт української кондитерської продукції переживав не найкращі часи. Так, за дани-
ми Державної служби статистики України, в 2016 році експорт продукції (шоколад, вироби з какао та цукру) 
склав 239 млн. доларів США, це на 9% менше ніж в 2015 році та на 65% ніж в 2013 році. Ключовим чинником 
такого суттєвого зниження експорту стала заборона на експорт української продукції до Росії. Наприклад, в 
2013 році, експорт до Росії склав майже 315 млн. доларів США, а в 2016 менше 1 тисячі доларів.

Але в 2017 році експорт української продукції демонструє позитивну динаміку. Так, за перше півріччя 2017 
року Україна експортувала продукцію на суму 107 млн. доларів США, що на  11% більше ніж за аналогічний 
період 2016 року. Така тенденція зумовлена активним пошуком українських компаній нових  ринків. 

Традиційними споживачами української кондитерської продукції є країни СНД, за 6 міс. 2017 року в 10 
країн союзу експортовано понад 50% української продукції. Але в цьому році наша продукція почала кори-
стуватись значним попитом на ринках Польщі (приріст +120%), Іраку (більше 130%) Литви (майже 60%) та 
США (+38%). Загалом Україна експортувала цього року свою продукцію в більше 80 країн Світу. 

* Під терміном «українська кондитерська продукція» розуміється експорт товарів, які йдуть під кодами УКТ ЗЕД 1704 та 1806
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ЗАПИТИ ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ

Центр підтримки експорту при УСПП
Готові працювати сьогодні для розширення Вашого експорту завтра!

РОЗПОЧНІТЬ ЕКСПОРТ З НАМИ!

Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34
тел: (+38 044) 272-02-46

e-mail: info@uspp-export.com
http://www.uspp-export.com

Продукція бджільництва

Скло

Залізобетонні конструкції

Німецька компанія «Jentschura International GmbH» зацікавлена в налагодженні ділових зв’язків з україн-
ськими постачальниками продуктів бджільництва, зокрема квіткового пилку (біо-якості). 

Контакти для зацікавлених:

тел.:+49 (0) 253-497-440, факс: +49 (0) 253-49-74-444,  
ел. адреса: info@p-jentschura.de, веб-сайт: www.p-jentschura.com.

Турецька компанія «AKINCI CAM» зацікавлена у встановлені ділових зв’язків з українськими підприємства-
ми, які спеціалізуються на виробництві скла. 

Контакти для зацікавлених:

http://www.uspp-export.com/ua/partners-register/eid=169

Фінська компанія «Skanska Oy» зацікавлена у встановлені ділових зв’язків з українськими підприємствами, 
які спеціалізуються на будівництві залізобетонних конструкцій для житлових, комерційних та інфраструктур-
них проектів.

Контакти для зацікавлених:

ел. адреса: kamila.majsner-pasila@skanska.fi, тел.:+358 50 350 34 86,

Адреса: Nauvontie 18, 00101 Helsinki, Finland 


