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Шановні Пані та Панове!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Черкаському Міжнародному інвестиційному
форумі – 2017, який відбудеться 12 жовтня 2017 року в готельно-розважальному комплексі
,,Perlyna Resort“ (с. Сокирна Черкаського району Черкаської області).
Наш Форум – це майданчик для встановлення ефективних В2В контактів
та започаткування нових інструментів взаємодії з інвесторами. Окрім того,
це подія всеукраїнського масштабу, в якій беруть участь не лише провідні вітчизняні
бізнесмени, а й відомі міжнародні компанії, та міжнародні експерти.
Організаторами Форуму виступають Черкаська обласна державна адміністрація,
Українська Бізнес Асоціація та Черкаська агенція регіонального розвитку.
Ознайомитись з програмою форуму ви можете за посиланням.

Контакти:
 e-mail - uzez_oda@ukr.net
 телефони - (0472)37-42-60
54-29-77
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Шановні партнери!
Бажаєте отримувати актуальну та корисну інформацію про можливості виходу на
зовнішні ринки, інфраструктуру для інвестування та пошук іноземних партнерів, - тоді
цей інформаційний ресурс для вас!
Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА та Черкаська Агенція
регіонального розвитку запустили випуск щомісячного дайджесту експортера, який може
стати одним із корисних джерел інформації для розвитку вашого бізнесу.
Користуйтеся. Ми відкриті та готові до співпраці!
До речі, якщо вам потрібна допомога, виникли запитання або ж бажаєте розмістити
інформацію про свої ініціативи, проекти та ідеї, будь ласка, звертайтеся до нас.
Наразі, з метою популяризації підприємств Черкащини за кордоном, пошуку
потенційних інвесторів та розширення меж експортного потенціалу регіонального
бізнесу, Департамент формує електронну базу промо-матеріалів (буклети, каталоги,
брошури, ліфлети, відеоролики, презентації і т.д.) про продукцію підприємств області.
Зазначені рекламно-презентаційні матеріали будуть безкоштовно розповсюджуватися
серед торгівельно-економічних відділах при посольствах, під час виставково-ярмаркових
та інших ділових заходів як в Україні, так і за її межами, а також серед потенційних
інвесторів та іноземних компаній, що зацікавлені в експорті української продукції.
У разі зацікавленості щодо подальшої співпраці, просимо Вас надсилати промоматеріали українською та англійською мовами на електронну адресу Департаменту:
uzez_oda@ukr.net або info@drr-ck.gov.ua.
Будемо вдячні за ваші пропозиції, відгуки та побажання щодо наповнення щомісячного
дайджесту експортера. Нам важливий зворотній зв'язок, просимо вас відповісти на
декілька питань за посиланням.
export@drr-ck.gov.ua
(0472)37-42-60
(0472) 54-29-77

3

Інфраструктура супроводу зовнішньоекономічної
діяльності

Департамент регіонального розвитку
Черкаської облдержадміністрації

Черкаська агенція регіонального
розвитку

Черкаська Торгово-промислова палата

Офіс з просування експорту
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РОЗДІЛ 1 Новини
Експорт товарів з України
початку року зріс на 24%

з

За підсумком І півріччя 2017 року
обсяг експорту товарів з України у
порівнянні
з
аналогічним
періодом
минулого року збільшився на 24,2% (або на
$4,03 млрд) і склав $20,7 млрд. Про це
повідомляє
прес-служба
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі.
У
структурі
експорту
товарів
найбільшу
частку
традиційно
склали
продукція АПК та харчової промисловості
(42,0% від загального експорту товарів);
продукція
металургійного
комплексу
(23,0%);
продукція
машинобудування
(11,4%);
мінеральні
продукти
(9,6%).
Збільшення обсягів експортних поставок у І
півріччі 2017 року відбулось майже за всіма
галузями, крім деревини та паперової маси:
–
продукції
АПК
та
харчової
промисловості (ріст на 28,1%, або на $1,9
млрд);
–
продукції металургійного комплексу
(ріст на 23,4%, або на $900,0 млн);
–
мінеральних продуктів (ріст на 61,4%,
або на $751,7 млн);
–
продукції машинобудування (ріст на
14,2%, або на $291,8 млн);
–
різних промислових товарів (ріст на
23,1% або на $114,8 млн);
–
продукції хімічної промисловості (ріст
на 6,9%, або на $64,2 млн);
–
продукції легкої промисловості (ріст на
9,7%, або на $45,1 млн).
До
ТОП-5
найбільших
торговельних
партнерів України в експорті товарів
увійшли: країни Європейського Союзу
(39,8%);
Російська
Федерація
(9,4%);
Туреччина (6,1%); Індія (5,5%); Єгипет (5,3%).
Експорт товарів до країн Європейського
Союзу збільшився на 26,1% (або на 1,7

дол.) та склав 8,2 млрд. дол. ЄС
залишається основним торговельним
партнером України в експорті товарів,
частка якого в загальному експорті у І
півріччі 2017 року збільшилась з 39,2% до
39,8% у порівнянні з аналогічний
періодом 2016. У структурі експорту
товарів до країн ЄС (28) найбільшу частку
становила:
–
продукція
АПК
та
харчової
промисловості (32,8%);
–
продукція металургійного комплексу
(21,0%);
–
продукції машинобудування (15,2%);
–
мінеральні продукти (13,4%)
Черкаська область збільшила обсяг
експорту у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року на 43 %
(або на $86,3 млн.)
Експорт складає - $284,7 млн.

Україна може стати світовим
лідером з експорту овочів та
фруктів
Міністерство торгівлі США у своєму
звіті про плодоовочеву галузь України
повідомляє
про
то
що
завдяки
сприятливим
кліматичним
умовам
та родючим чорноземам, які становлять
третину світового фонду, Україна могла
б стати величезною експортною базою
фруктів та овочів (як свіжих, так
і перероблених)
Звіт,
складений
на
основі
дослідження ринку в Україні, проведеному
Комерційною
службою
США
повідомляється, що "українські компанії
усвідомлюють, що вони можуть стати
світовими лідерами виробництва
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й переробки плодоовочевої продукції". Як
зазначається, зараз Україна посідає п’яте
місце в Європі за рівнем виробництва
плодоовочевої
та
ягідної
продукції
та є одинадцятою з 45 країн Європи
за
органічним
землеробством.
У 2016 році сукупний обсяг органічного
виробництва в Україні оцінювався на рівні
22 млн. дол. (на 17% більше, ніж у 2015
році). При цьому безліч факторів, зокрема
середня окупність інвестицій на рівні
приблизно 300%, роблять органічне
землеробство одним із найпривабливіших
напрямів для інвестицій в Україну, йдеться
у звіті.
Водночас поштовхом до розвитку
та модернізації галузі стало погіршення
торговельних стосунків з Росією.
"Єдиним найважливішим фактором,
який мотивує виробників і переробників
овочів та фруктів до змін, є повна
переорієнтація торговельних відносин
України. Впродовж останніх двох років
Україна
переорієнтувала
експорт
більшості фруктів і овочів з Росії
до Європейського Союзу, Південної Азії
та Південної Африки. Така переорієнтація
зі Сходу на Захід вимагає від українських
компаній дотримання більш високих
стандартів виробництва, що своєю чергою
потребує від них пошуку кращих засобів
та ресурсів виробництва", - зазначається
в звіті.
За 1,5 року вільної торгівлі між
Україною та ЄС асортимент експортних
товарів збільшився на 39 позицій.

Обговорено перспективи
розвитку торговельногоекономічного та культурногуманітарного співробітництва
між Україною та Тунісом

За інформацією Ради експортерів
та інвесторів при МЗС України 7 серпня
2017 р. в Посольстві України в Тунісі
відбулася зустріч з президентом туніської
організації
«International
Hannibal
Alliance» з м. Бізерт Багджеддіном
Аль-Аккарі.
Під
час
бесіди
були
обговорені
питання
активізації
торговельно-економічного та культурногуманітарного
співробітництва
між
Україною та Туніською Республікою.
Туніська
сторона
висловила
готовність надати сприяння в організації
двосторонніх
заходів
за
участю
представників ділових кіл України
та Тунісу. Було висловлено плани
активізувати
торговельно-економічне
співробітництво з Україною, зокрема
в
сфері
імпорту
рослинної
олії,
будівельних
матеріалів
цементу
та будівельних металів.
За
більш
детально
інформацією
звертайтесь
до
Ради
експортерів
та інвесторів при МЗС України

Уряд Кенії продовжив
процедуру безмитної закупівлі
кукурудзи
За інформацією Ради експортерів
та інвесторів при МЗС України
Урядом
Кенії
була
офіційно
поширена інформація серед органів
державної влади Кенії (у тому числі серед
податкових та митних органів) щодо
продовження до 30 червня 2018 р.
спеціалізованої процедури безмитної
закупівлі «жовтої» кормової кукурудзи
для потреб уповноважених компаній, які
входять до Асоціації мукомелів
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та Асоціації виробників комбікормів Кенії.
Урядом Кенії також було прийнято
рішення про продовження до 30 вересня
2017 р.
спеціалізованої процедури
безмитної закупівлі «білої» харчової
кукурудзи.
При цьому кенійською стороною
застосовуються
відповідні
вимоги
до імпортованої кукурудзи, зокрема:
1.
Вміст ГМО у кукурудзі має
відповідати стандарту ЄС – 99,1%
відсутність ГМО (має бути підтверджено
сертифікатом
однієї
з
провідних
міжнародних компаній-аудиторів у сфері
стандартизації (SGS, Veritas).
2.
Відповідність вимогам Бюро
стандартів
Кенії,
що
має
підтверджуватися
сертифікатом
відповідності (Certificate of Conformity
Kenya Bureau of Standards www.kebs.org,
https://www.kebs.org/?opt=qai&view=new_
pvoc_requirments).
3.
Вологість не більше 14,5%,
вміст афлатокісну < 0,01 мг/кг (10ppb).

Підприємства України мають
намір розширити експорт
продовольства в Китай
Сьогодні Китай стабільно посідає
місце в ТОП-10 лідерів у регіональній
структурі
українського
аграрного
експорту та є одним із стратегічних
партнерів не лише в торгівлі, але
й у коопераційних та інвестиційних
проектах.
Водночас,
існує
багато
перспективних напрямів в аграрній
галузі
для
створення
успішних
двосторонніх проектів. Йдеться про такі
підсектори, як науково – технічне
співробітництво, розвиток smart farming

та новітніх ІТ-рішень, інфраструктура
та логістика, зелена енергетика та інше.
Про це йшлося під час шостого
засідання
Підкомісії
з
питань
співробітництва
в
галузі
сільського
господарства Комісії зі співробітництва
між Урядом України та Урядом Китайської
Народної
Республіки.
Українську
делегацію
на
засіданні
очолювала
заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України з питань
євроінтеграції
Ольга
Трофімцева,
китайську делегацію очолював заступник
Міністра сільського господарства КНР Юй
Сіньжун.
«Сьогодні головним завданням для
наших країн у двосторонній торгівлі
є диверсифікація товарної структури
експорту та імпорту, відкриття ринку КНР
для
більшої
кількості
українських
продуктів. Як показує перше півріччя 2017
року, ми маємо прогрес у цьому напрямі.
Китайський ринок відкрився для експорту
нашої замороженої яловичини, також
збільшився експорт української молочної
продукції,
насіння
олійних
культур
та горіхів. Але, зважаючи на масштаби
економік обох країн та на можливості
українського
аграрного
сектору,
є ще досить великий потенціал як для
збільшення обсягів торгівлі, так і для
двосторонніх проектів між українськими
та китайськими компаніями», - зазначила
Ольга Трофімцева.
Продовження
на
сайті
Міністерства
аграрної політики та продовольства України.

7

Огляд подій минулого місяця

Налагодження ділових контактів з
підприємцями Народної Республіки
Бангладеш
За
дорученням
президента
Черкаської торгово-промислової палати
Сергія Першина, радник президента ЧТПП
з питань моніторингу зовнішніх ринків
Саленко Константин (Salenko Konstantin)
відвідав м. Дакка [Народна Республіка
Бангладеш] з метою налагодження ділових
контактів з місцевими підприємцями,
представниками ділових кіл та урядових
установ НРБ, які зацікавлені у розвитку
партнерських відносин з українськими
партнерами.
Відбулись
офіційні
зустрічі
та перемовини в Торгово-промисловій
палаті Бангладешу з президентом ТППБ
Md.Habib Ullah Dawn і генеральним
секретарем ТППБ Mustafa Mohiuddin під час
яких, окрім інших питань, було обговорено
проект
Угоди
про
співпрацю
між
Черкаською ТПП з ТПП Бангладешу
та підписано протокол з намірами про
співробітництво.Також
відбулось
ряд
зустрічей з членами Кабінету Мінїністрів
НРБ.
Інформація взята з сторінки Черкаської ТПП в
facebook.

Селянам Шполянської міської ОТГ
провели зустріч-навчання із
представниками Агенції
регіонального розвитку Черкащини
25 липня жителям села Кримки,
Шполянської ОТГ та села Скотареве, яке
нині
в
процесі
приєднання
до Шполянської міської ОТГ проектний
менеджер
Черкаської
агенції
регіонального
розвитку,
Тамара
Турченяк
та
експерт
в
галузі
птахівництва
Оксана
Ус
провели
навчання на тему: «Як подвоїти прибуток
від
власного
господарства:
досвід
простих селян».
Навчання селянам організувала
Шполянська міська рада. На ньому
також були присутні: начальник віділлу
економічного розвитку та інвестицій
Шполянської міської ради, Наталія
Коваль, в.о. старости села Кримки,
Микола Запорожець, секретар сільської
ради села Скотареве, Алла Чепіга.
Зустріч
пройшла
в
процесі
обговорення.
Продовження за посиланням.
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РОЗДІЛ 2 Календар подій
Подія
Виставки

Дата
10.06 – 10.09. 2017

Детальніше
Міжнародна спеціалізована
виставка ЕКСПО – 2017
"Енергія майбутнього"

01-05.09.2017

Виставки в Китаї,
організовані компанією
Jinnoc Int'l Expo Co., Ltd

12-15.09.2017

Galychyna Shoes Expo

13-15.09.2017

Міжнародна промислова
виставка «CASPIAN IND
EXPO – 2017»

20.09 – 23.09. 2017

Міжнародна виставка
«Business and Development
Expo 2017» в Індонезії

13-15.10.2017

Міжнародний фестиваль
хлібу

09-11.11.2017;
08-11.11.2017

Міжнародні виставкові
заходи Республіки Індія у
2017 році

08-12. 2017

Міжнародні виставково –
ярмаркові заходи,які
проводитимуться у 2017
році

14-16.11.2017

FHC CHINA 2017, м. Шанхай

06-09.03 2018

Foodex Japan 2018

29.01-1.02.2018

10th International Invention
Fair in the Middle East

06-08.05.2018

Food & Hospitality Africa
2018
9

Навчальний курс

28.08-14.09.2017

"Іноваційне
підприємництво: від ідеї до
початку бізнесу"

Он-лайн курси

Дизайн-мислення для
інновацій
По ту сторону Кремнієвої
долини: розвиток
підприємництва у країнах з
перехідною економікою
Розвиток у приватному
підприємництві
Маркетинг: розробка та
продаж пропозиції цінності

Форум

Торгові місії

24-26.10.2017

Всесвітній форум з розвитку
експорту 2017

5-6.11.2017

Київський Міжнародний
Економічний Форум

12.11.2017

ІІІ Черкаський
Міжнародному
інвестиційному форумі –
2017

16.11.2017

ІІ УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ
ШОВКОВОГО ШЛЯХУ 2017

11-17.09.2017

Українська торгова місія до
Республіки Індія

13-17.11.2017

Українська торгова місія до
Китайської Народної
Республіки
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РОЗДІЛ 3 Пропозиції іноземних компаній з пошуку
партнерів в Україні
1. Предмет закупівлі: Трактор / навантажувач / екскаватор
Термін подачі пропозиції: 12 вересня 2017
Деталі за посиланням.
2. Предмет закупівлі: 4X4 кабіна екіпажу і шасі
Термін подачі пропозиції: 16 серпня 2017
Деталі за посиланням.
Єдиним критерієм оцінки за всіма тендерами є найнижча ціна пропозиції.
Предмет закупівлі: офісні меблі
Термін подачі пропозиції: 12 вересня 2017
Деталі за посиланням.
2.
Предмет закупівлі: офісні меблі
Термін подачі пропозиції: 07 вересня 2017
1.

Деталі за посиланням.
3. Предмет закупівлі: офісні меблі (стільці та крісла для конференц-залів)
Термін подачі пропозиції: 14 серпня 2017
Деталі за посиланням.
4. Предмет закупівлі: офісні меблі (робочі місця)
Термін подачі пропозиції: 18 серпня 2017
Деталі за посиланням.
5. Предмет закупівлі: офісні меблі (робочі місця)
Термін подачі пропозиції: 11 серпня 2017
Деталі за посиланням.
Японська компанія шукає партнерів в Україні для
закупівлі дубового брусу.
Обовязковою вимогою є наявність власного
сушильного обладнання. Серед необовязкових вимог –
спеціалізація компанії на деревині дуба.
Продукція має відповідати наступним технічним характеристикам:

Товщина: 29

Ширина: 36

Довжина: 300-700

CIF: порт Японія

Ціна: 190-200 євро/м3

Влологість 8-10%
Обсяги поставок: 2-3 40-футових контейнери в місяць на першому етапі
співпраці. Комерційні пропозиції надсилайте на адресу: sourcing@epo.org.ua
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Підбірка тендерів Швеції в галузі ІТ,
меблевої та легкої промисловості на
загальну суму понад 2 000 000 євро:
Меблеві вироби для безпечного зберігання
документів муніципалітету (сейфи)
Сума закупівлі: 210 000 EUR
Термін подачі пропозицій: 31/08/2017
Деталі за посиланням.
Меблі для будинків для людей похилого віку
Сума закупівлі: 210 000 EUR
Термін подачі пропозицій: 28/08/2017
Деталі за посиланнм.
Спецодяг (захисний одяг, рукавички і взуття) та засоби захисту (шоломи,
респіратори, навушники)
Термін подачі пропозицій: 15/09/2017
Деталі за посиланням.
Одноразові рукавички
Сума закупівлі: 940 000 EUR
Термін подачі пропозицій: 04/09/2017
Деталі за посиланням.
Сспеціальний робочий одяг
Термін подачі пропозицій: 31/08/2017
Деталі за посиланням.
Програмне забезпечення і “хмарне” програмне забезпечення
Термін подачі пропозицій: 14/09/2017
Деталі за посиланням.
Обслуговування географічної бази даних
Термін подачі пропозицій: 31/08/2017
Деталі за посиланням.
Додаткову інформацію можете отримати зв’язавшись
з представниками Офісу з просування експорту:
gpainua@epo.org.ua +380 67 828 2034.
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До Українського торговельного представництва в
Китаї звернулась китайська компанія, що хотіла б
імпортувати з України молочні продукти:
1. Сироватка молочна демінералізована
суха D 40%;
2. Концентрат сироваткового білка КСБ-34%;
3. Молоко незбиране сухе.
Представник компанії планує поїздку до України цього року.
За додатковою інформацією звертатись до Українського торговельного
представництва в Китаї.
До Українського торговельного представництва в Китаї
звернулась китайська компанія European Delong (Hong
Kong) Group Company Limited, що хотіла б імпортувати з
України:
• Сою
• Пшеницю
• Кукурудзу
• Напівзаморожену кукурудзу (Semi-fermented corn feed)
• Картопляний крохмаль
• Соняшникову олію (нерафіновану)
• Рапсове масло
• Соняшниковий шрот (корм для тварин)
За додатковою інформацією звертатись до Українського торговельного
представництва в Китаї.

Шукаємо виробника паркетних заготовок (фризи)!
Дубові паркетні заготовки, не оброблені, не шліфовані.
Сушка камерна KD 8-10%.
Без сучків та браку.
Дошка радіального розпилювання (радіальна дошка).
Детальніше за посиланням.

*Якщо у Вас виникають труднощі у пошуку партнерів, перекладу з англійської (або на англійську) - звертайтеся за допомогою до
Агенції регіонального розвитку за телефоном: 050 324 97 67 / (0472) 500 932
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РОЗДІЛ 4 Огляд міжнародних ринків
Огляд ринку Китайської Народної Республіки
Економіка
Китаю
є
високорозвиненою
експортно-орієнтованою економікою з високим рівнем
диверсифікації. Основними галузями промисловості
є гірничодобувна, металургійна, лека промисловість,
видобуток
і
переробка
нафти,
виробництво
електроніки,
машинобудування,
хімічна
та аерокосмічна галузі.
Основним торговельним партнером КНР є Корейська Республіка, що здійснює
найбільший обсяг імпорту в країну(10,0%). На другому місці знаходиться Японія(9,2%),
третьому - США(8,5%). Частка десяти найбільших торговельних партнерів складає
51%. Серед них тільки з США та В’єтнамом КНР має позитивний торговельний баланс
(експортує більше, ніж імпортує). Загальний імпорт, що в 2016 році склав 1,6 трлн.
дол. США., почав зростати після падіння до 1,5 трлн. дол. США. У 2015 році, якому
передували 6 років зростання. Зниження у 2015 році було викликане падінням цін
на нафту, залізну руду та мідь, а також зменшенням попиту на ресурси у зв’язку
з уповільненням росту виробництва. В 2016 році ситуація дещо покращилась.
Серед ТОП-15 товарних груп, що імпортуються в КНР, найбільшу частину
займає електроніка (інтегровані схеми, діоди, лазери, обчислювальна техніка,
телефони та їх частини); продукція нафтовидобувної галузі; метали, сплави та гази;
продукція машинобудування; соєві боби. Окремо варто зазначити золото, що активно
імпортується впродовж 2015-2016 років. Експерти виділяють дві основні причини
такої політики – диверсифікація портфелю активів держави і збільшення його
дохідності (КНР є найбільшим утримувачем цінних паперів США, що мають досить
низький рівень дохідності), а також підтримка національної валюти.
З основних видів продукції, що експортуються з України в КНР, помітну частину
займають продукти металургійної галузі, сільського господарства, лісоматеріали
та механічні пристрої.

*Більш детальний огляд ринку Китайської Народної Республіки ви можете переглянути на сайті Офісу з
просування експорту.
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Огляд ринку Індії
Індія - це аграрно-індустріальна країна. Одна
з найбільших залізничних країн світу.
Основний експорт припадає на машини
і обладнання, кустарні вироби, хімічну продукцію,
продовольство і сільськогосподарську сировину,
готовий одяг та текстиль.
Основні покупці: США, Об’єднані Арабські
Емірати, Китай. Лідируючі статті імпорту – нафта,
золото, алмази.
Індія – третя за величиною економіка в світі за показниками паритету
купівельної спроможності.
Наразі в Індії існує багато всесвітньо відомих компаній в області
фармацевтики і в сфері інформаційних і космічних технологій. В наш час країна
має вагу на міжнародній арені, яка відповідає її розмірам і потенціалу.
Основними торговельними партнерами Індії виступають країни Азії, США
та країни Європейського союзу. На п’ять найбільших торговельних партнерів
припадає 37% імпорту. Серед них тільки зі США та ОАЕ має позитивний
торговельний баланс (експортує більше, ніж імпортує).
Серед ТОП-10 товарних груп, що імпортуються в Індію, найбільшу частину
займає продукція сировинної галузі, нафта та нафтопродукти (уряд Індії
розраховує об’єднати нафтові активи і створити гігантську держкомпанію, яка
зможе успішно конкурувати з транснаціональними корпораціями). Індія
поступово обганяє Японію за обсягами споживання нафти і готується посісти
третє місце в світі за цим показником. Друге місце посідає імпорт золота, яке
виступає у ролі безпечного збереження фінансів не лише місцевих інвесторів,
а і місцевих мешканців, та алмази, завдяки яким Індія є найбільшим у світі
виробником діамантів.
З основних видів продукції, що експортуються з України в Індію, помітну
частину займають агропромислові товари, зокрема соняшникова олія, пшениця,
бобові, макуха, кукурудза. Також хімічна продукція – мінеральні та азотні добрива.

*Більш детальний огляд ринку Індії ви можете переглянути на сайті Офісу з просування експорту.

Попередні огляди ви можете знайти за посиланням
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РОЗДІЛ 5 Основні джерела пошуку інформації щодо
виходу на зовнішні ринки

Посольства України

Американсько – Українська
Ділова Рада

Американська торгівельна
палата в Україні

Європейська Бізнес
Асоціація

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Рада експортерів та
інвесторів при МЗС України

Торгово – промислова
палата України

Державна фіскальна служба
України
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ДОДАТКИ
Угода про вільну торгівлю між
Україною та Канадою:
Нові горизонти для українського
бізнесу
Практичний посібник «Експорт
одягу та взуття до ЄС»

Бюлетень щодо вимог до
проведення тендерних
процедур у Туреччині

Експортний профіль Черкаської
області

Путівник Європейською
мережею

Практичний довідник аграрного
експортера до ЄС

Процедури експорту органічних
продуктів

Дайджести минулих місяців
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Стан зовнішньої торгівлі

Зовнішня торгівля України, млн. дол. США
2015

2016

І півріччя 2016

І півріччя 2017

Експорт

38 134,8

36 362,8

16 623,3

20 652,0

Імпорт

37 502,3

39 248,6

17 305,9

22 533,7

Сальдо

632,5

–2 885,8

-682,6

-1881,7

Зовнішня торгівля у Черкаській області, млн. дол. США
2015

2016

І півріччя 2016

І півріччя 2017

Експорт

434,2

468,6

198,4

284,7

Імпорт

228,2

288,4

125,2

183,3

Сальдо

206,0

180,2

73,2

101,3

Товарна структура експорту України, млн. дол. США
2015

2016

7 972,2

8 095,3

3 433,4

4 275,4

Готові харчові продукти
Продукція хімічної
промисловості

2 468,6

2 450,9

1 064,1

1 421,7

2 130,8

1 557,1

744,3

765,6

Деревина і вироби з деревини

1 107,2

1 131,7

568,7

552,5

634,2

677,4

322,6

350,4

3 943,8

3 638,0

1 726,7

1 976,1

19 878,0

18 812,4

8 763,5

11 310,3

Продукти рослинного
походження

Текстильні матеріали та
текстильні вироби
Машини,обладнання та
механізми
Інші

І півріччя 2016

І півріччя 2017
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Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США
2015
Продукти рослинного
походження

2016

І півріччя 2016

І півріччя 2017

150,4

177,8

75,4

114,1

69,6

99,7

40,3

74,4

60,9

59,6

25,3

4,9

Деревина і вироби з деревини 17,9
Текстильні матеріали та
11,4
вироби
Машини,обладнання та
17,8
механізми

22,3

11,2

13,2

16,8

8,2

8,7

15,1

7,7

8,2

77,3

30,3

61,2

Готові харчові продукти
Продукція хімічної
промисловості

106,2

Інші

Товарна структура імпорту України, млн. дол. США
2015

2016

І півріччя 2016

І півріччя 2017

Машини,обладнання та
механізми

6 275,0

7 890,4

3 432,2

4 397,9

Продукція хімічної
промисловості

5 006,1

5 618,2

2 781,5

3 179,3

Мінеральні продукти

11 682,1

8 493,5

3 195,9

5 519,9

Полімерні матеріали

2 645,3

2 867,0

1 342,4

1 479,8

Текстильні матеріали та
текстильні вироби

1 413,6

1 545,8

704,4

802,6

Маса із деревини

877,8

915,2

440,9

443,1

Інші

9 602,4

11 918,5

5 408,6

6 711,1
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Товарна структура імпорту Черкаської області, млн. дол. США
2015
Машини,обладнання та
механізми
Продукція хімічної
промисловості

2016

І півріччя 2016

І півріччя 2017

32,5

59,4

28,8

30,9

42,9

56,2

21,0

45,7

Мінеральні продукти

9,6

27,3

9,4

27,6

Полімерні матеріали
Текстильні матеріали та
текстильні вироби

21,5

25,8

11,4

11,2

17,9

21,8

9,9

10,4

Маса із деревини

16,3

17,6

9,0

6,4

Інші

87,5

80,3

35,7

51,1

Географічна структура
експорту Черкаської області,
%
Країни
Білорусь
Єгипет
Польща
Китай
Індія
Росія
Іран
Ізраїль
Інші

І півріччя 2017
17,7%
7,6%
6,9%
6,3%
4,2%
3,1%
3,1%
3,0%
48,1%

Географічна структура
імпорту Черкаської області,
%
Країни
Росія
Китай
Німеччина
Польща
Швеція
Франція
США
Швейцарія
Інші

І півріччя 2017
20,9%
14,8%
9,1%
6,1%
5,5%
5,4%
4,0%
3,1%
31,1%

*Більше інформації про ЗЕД підприємств регіону в експортному профілі області
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Департамент регіонального розвитку
Черкаської обласної державної адміністрації
export@drr-ck.gov.ua
(0472)37-42-60
(0472)37-34-14

Прагнемо бути корисними для Вас та Вашого бізнесу!

Нам важливий зворотній зв'язок.
Просимо Вас відповісти
на декілька запитань за посиланням.
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