
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Шановні колеги! 
 

Це «#Дайджест експортера» - електронний щомісячний інформаційний ресурс 
для експортерів та тих, хто планує виходити на зовнішні ринки. 

«#Дайджест експортера» про останні тенденції й новини іноземних ринків, події 
та заходи щодо виходу на зовнішні ринки, навчання з питань експорту, пропозиції 
закордонних компаній, міжнародні виставки та торговельні місії.  

Розроблено командою Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА.  
Будьте в курсі експортних новин! 

 

 
 

 Україна покращила позиції у рейтингах експортерів с/г продукції  

 Митне оформлення в автоматичному режимі: розпочав роботу пілотний проєкт  

 Україна вже вичерпала квоту 2020 року на експорт пшениці  

 ДУ “Офіс з просування експорту” створила сорсингову платформу  

 У МЗС розповіли як працюватиме нова Рада експортерів та інвесторів  
 Україна у світовому рейтингу експортерів агропродукції утримала найвищі                

позиції  

 У МЗС назвали топ-10 найбажаніших для українських експортерів країн  

 Україна увійшла в топ-15 світових експортерів горілки  
 

 
 

 Китайська компанія шукає виробників добрив з гумінової кислоти  

 Голландська компанія шукає виробників кріпильних елементів  

 Латвійська компанія шукає постачальників штучної шкіри та текстильних тканин  
 Іспанська компанія шукає виробників ковпачків та дозаторів для косметичних 

товарів  
 Французька компанія шукає промислового виробника пінопластових труб високої 

щільності  

 Литовська компанія шукає виробників жіночого одягу та аксесуарів  

 Фінська компанія шукає постачальників целюлозної вати та креп-паперу  

 Польська компанія шукає виробників елементів гідравлічного обладнання  
 Польська компанія  шукає постачальників елементів електромеханічного 

обладнання  

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/ukrayina-pokrashchyla-pozyciyi-u-reytyngah-eksporteriv-sg-produkciyi
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/mytne-oformlennya-v-avtomatychnomu-rezhymi-rozpochav-robotu-pilotnyy-proyekt
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/ukrayina-vzhe-vycherpala-kvotu-2020-roku-na-eksport-pshenyci
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/derzhavna-ustanova-ofis-z-prosuvannya-eksportu-stvoryla-sorsyngovu-platformu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/u-mzs-rozpovily-yak-pracyuvatyme-nova-rada-eksporteriv-ta-investoriv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/ukrayina-u-svitovomu-reytyngu-eksporteriv-agroprodukciyi-utrymala-nayvyshchi-pozyciyi
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/u-mzs-nazvaly-top-10-naybazhanishyh-dlya-ukrayinskyh-eksporteriv-krayin
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/ukraina-uviyshla-v-top-15-svitovyh-eksporteriv-gorilky
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/kytayska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-dobryv-z-guminovoyi-kysloty
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/gollandska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-kripylnyh-elementiv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/postachalnyky-shtuchnoyi-shkiry-ta-tekstylnyh-tkanyn
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/vyrobnyky-kovpachkiv-i-dozatoriv-dlya-kosmetychnyh-tovariv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/vyrobnyky-pinoplastovyh-trub-vysokoyi-shchilnosti
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/vyrobnyky-zhinochogo-odyagu-ta-aksesuariv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/vyrobnyky-celyuloznoyi-vaty-ta-krep-paperu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/vyrobnyky-elementiv-gidravlichnogo-obladnannya
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/postachalnyky-elementiv-elektromehanichnogo-obladnannya


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Більше інформації про заходи за посиланням >>>  

http://investincherkasyregion.gov.ua/uk/events-filter
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/torgovelna-misiya-do-tureckoyi-respubliky-m-stambul
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/riga-food-ryga-latviya
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/china-international-import-expo-shanhay-kytay


Департамент регіонального розвитку  
Черкаської обласної державної адміністрації 
Е-mail:export@drr-ck.gov.ua 
Телефон: (0472) 37-42-60, 54-29-77 
Сайт: investincherkasyregion.gov.ua  
 

 

          

 
 

 
 

 

Офіс з просування експорту України 
створив сорсингову платформу - онлайн-
каталог українських експортерів,                       
що дозволяє іноземним компаніям легко 
знайти свого бізнес-партнера серед 
зареєстрованих українських компаній                    
та встановити прямий контакт.  

Щодня каталог поповнюється новими 
українськими експортерами. Для іноземного 
імпортера це своєрідний фільтр надійності, 
адже на платформу потрапляють лише 
верифіковані компанії. 

Переходьте за посиланням, 
дізнавайтесь більше та створюйте власний  
профіль. 

 
 

Команда Офісу з просування експорту 
України презентувала аналітичний огляд 
ринків для компаній агропромислового 
машинобудування — це фактично перше                 
в Україні дослідження зовнішніх ринків для 
цього сектору. 

В дослідженні представлено шість 
перспективних країн для експорту 
української продукції за обраними групами 
товарів та детально описано: 

 зовнішню торгівлю; 
 структуру фермерських господарств; 
 питання доступу до ринків. 

Читайте огляд за посиланням.      
                      

 
 
 

 
 
 

 
Європейський ринок одягу 

вважається висококонкурентним, дуже 
сегментованим та потребує ретельної 
підготовки.  

Пропонуємо вам ознайомитись                 
з Гайдом щодо пошуку покупців                         
на європейському ринку одягу 
підготовленим командою Офісу                          
з просування експорту України.  

Беріть до уваги десять порад                  
з пошуку покупців та будьте успішними               
на європейському ринку.  
 

 
 

 

 
 

Підписатися на 

#Дайджест 

mailto:export@drr-ck.gov.ua
http://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://epo.org.ua/sourcing/
https://epo.org.ua/sourcing/
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/markets
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/markets
https://epo.org.ua/guide_search_clothes/?fbclid=IwAR3NN45nw7AYyh3DzylwYjq8K9kgGpCSYWBSl96rL1Jz4bLXusXrHuVGlNc
https://epo.org.ua/guide_search_clothes/?fbclid=IwAR3NN45nw7AYyh3DzylwYjq8K9kgGpCSYWBSl96rL1Jz4bLXusXrHuVGlNc
https://epo.org.ua/guide_search_clothes/?fbclid=IwAR3NN45nw7AYyh3DzylwYjq8K9kgGpCSYWBSl96rL1Jz4bLXusXrHuVGlNc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJUoa7dctMwczpq1sG2SWvf3gpgIEwLd-n_vohXzpdcMsNYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJUoa7dctMwczpq1sG2SWvf3gpgIEwLd-n_vohXzpdcMsNYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJUoa7dctMwczpq1sG2SWvf3gpgIEwLd-n_vohXzpdcMsNYw/viewform?usp=sf_link

