
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Шановні партнери! 
 

Це «#Дайджест експортера» – електронний інформаційний ресурс для 
експортерів та імпортерів. 

«#Дайджест експортера» про новини у сфері здійснення експортно-імпортних 
операцій в умовах воєнного часу, події та заходи щодо виходу на зовнішні ринки, 
пропозиції закордонних компаній, міжнародні виставки та торговельні місії.  

Розроблено командою Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОВА.  
Будьте в курсі експортно-імпортних новин! 

 
 
 
 Комітет Європарламенту схвалив призупинення на рік ввізних мит                            

ЄС на українську продукцію  
 Єврокомісія анонсувала створення «ліній солідарності», які дозволять прискорити 

експорт і роботу митниць з Україною  

 Україна та Польща підписали спільну заяву про експорт українського зерна  
 Польща спростить контрольні процедури для імпорту та експорту аграрної 

продукції  
 Питання розблокування українських портів буде на порядку денному Світової 

Організації Торгівлі  

 Україна веде перемовини про створення Організації країн-експортерів зерна  
 100% українських посольств підключилися до платформи підтримки експорту 

NAZOVNI  
 Стартувало дослідження стану та потреб українського бізнесу в умовах воєнного 

стану  

 Литва скасовує низку обмежень для українських водіїв  
 

п 

 Німецька компанія шукає виробників деталей та запчастин  

 Мальтійська компанія шукає виробників продукції для догляду за машинами  

 Австрійська компанія шукає постачальників соняшникового насіння  

 Бельгійська компанія шукає виробників меду  
 Італійська компанія шукає постачальників пелетів, дрів та вугілля, цегли                        

з тирси  
 Мальтійська компанія шукає виробників борошна, цукру та сухого знежиреного 

молока  
 

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/komitet-yevroparlamentu-shvalyv-pryzupynennya-na-rik-vviznyh-myt-yes-na-ukrayinsku-produkciyu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/denys-shmygal-yevrokomisiya-anonsuvala-stvorennya-liniy-solidarnosti-yaki-dozvolyat-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/ukrayina-ta-polshcha-pidpysaly-spilnu-zayavu-pro-eksport-ukrayinskogo-zerna
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/polshcha-sprostyt-kontrolni-procedury-dlya-importu-ta-eksportu-agrarnoyi-produkciyi
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/pytannya-rozblokuvannya-ukrayinskyh-portiv-bude-na-poryadku-dennomu-svitovoyi-organizaciyi
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/ukrayina-vede-peremovyny-pro-stvorennya-organizaciyi-krayin-eksporteriv-zerna
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/100-ukrayinskyh-posolstv-pidklyuchylysya-do-platformy-pidtrymky-eksportu-nazovni
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/startuvalo-doslidzhennya-stanu-ta-potreb-ukrayinskogo-biznesu-v-umovah-voyennogo-stanu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/news/lytva-skasovuye-nyzku-obmezhen-dlya-ukrayinskyh-vodiyiv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/nimecka-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-detaley-ta-zapchastyn
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/maltiyska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-produkciyi-dlya-doglyadu-za-mashynamy
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/avstriyskyy-importer-shukaye-postachalnykiv-sonyashnykovogo-nasinnya
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/belgiyska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-medu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/italiyska-kompaniya-shukaye-postachalnykiv-peletiv-driv-ta-vugillya-cegly-z-tyrsy
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/maltiyska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-boroshna-cukru-ta-suhogo-znezhyrenogo-moloka


 

 
 

 
 

 
 

 
 

Більше інформації про заходи за посиланням >>>   

http://investincherkasyregion.gov.ua/uk/events-filter
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/riga-food-2022
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/gitex-2022
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/ism-middle-east


 

Департамент регіонального розвитку  
Черкаської обласної військової адміністрації 
Е-mail: export@drr-ck.gov.ua 
Телефон: (063) 051 92 45 
Сайт: investincherkasyregion.gov.ua  

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Спільнота Бізнес-школи Українського 

католицького університету (LvBS)                      
та зовнішні експерти з різних галузей 
запустили платформу для підтримки 
малого та середнього бізнесу. 

Це своєрідний маркетплейс, де з однієї 
сторони українські підприємці, які 
пропонують свої послуги та продукти,              
а з іншої потенційні клієнти з-за кордону. 

 

 
 

The Supply Chain Resilience (SCR) 
platform – платформа створена з метою 
підтримки громадян, компаній та економіки 
України для подолання зривів ланцюгів 
постачання спричинених відкритим воєнним 
нападом росії на територію України. 

Ініціатива Enterprise Europe Network          
у співпраці з European Cluster Collaboration 
Platform та за підтримки European 
Commission and EISMEA. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
Чеське урядове агентство з питань 

підтримки торгівлі “CzechTrade” у співпраці 
з агентством “CzechInvest” та Міністерством 
промисловості і торгівлі Чехії розробило 
спеціальну платформу «Експорт для 
відновлення України». 

На платформі розміщуються пропозиції 
щодо підтримки імпорту для розвитку 
чеського експорту, а також можливості 
пошуку імпортера серед чеських компаній. 

 
 

 

 
 

Підписатися на 

#Дайджест 

mailto:export@drr-ck.gov.ua
http://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://ucu.edu.ua/news/do-business-with-ukrainians-aktyvisty-zapustyly-platformu-dlya-pidtrymky-pidpryyemtsiv/?fbclid=IwAR1MwTw4oFXWF83gljiD6KAn6JSLSRmXJTdx9XCiwio-ovmQ8GMW1CN6iPc
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://www.czechtrade.cz/sluzby/ukrajina-2022/podpora-importu-pro-rozvoj-exportu
https://www.czechtrade.cz/sluzby/ukrajina-2022/podpora-importu-pro-rozvoj-exportu
https://ucu.edu.ua/news/do-business-with-ukrainians-aktyvisty-zapustyly-platformu-dlya-pidtrymky-pidpryyemtsiv/?fbclid=IwAR1MwTw4oFXWF83gljiD6KAn6JSLSRmXJTdx9XCiwio-ovmQ8GMW1CN6iPc
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://www.czechtrade.cz/sluzby/ukrajina-2022/podpora-importu-pro-rozvoj-exportu
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

