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Шановні підприємці!
Пропонуємо до вашої уваги підготовлене командою

Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та

інвестиційної діяльності облдержадміністрації оновлене
спеціальне видання «Довідник корисних посилань для
експортерів та початківців».

Інформація довідника сформована за тематичними
розділами:

«Регіональні органи державної влади»;
«Центральні органи державної влади»;
«Центри надання адміністративних послуг»;
«Державні реєстри»;
«Організації з просування експорту»;

«Міжнародні організації»;
«Організації, установи Європейського Союзу»;
«Корисні сервіси»;
«Корисна інформація»;
Представлені джерела дадуть вам можливість знайти

необхідну інформацію про реєстраційні процедури, державні
реєстри даних, статистику зовнішньої торгівлі країн світу,
організації з підтримки експорту, а також навчальні посібники з
експорту певних видів продукції на зовнішні ринки.

Це видання, без сумніву, стане вашим помічником у пошуку
потенційних країн для експорту своєї продукції, дозволить
вивчити різноманітні аспекти експортної діяльності та знайти
торговельних партнерів за кордоном.

Бажаємо нових звершень та успішного експорту!
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Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Телефон: (0645) 70-50-85

http://www.loga.gov.ua

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної 

та інвестиційної діяльності

Телефон: (06452) 2-30-33

E-mail: depzz@loga.gov.ua, depzz@i.ua

http://loga.gov.ua/oda/about/depart/dep_ved

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму

Телефон: (06452) 2-33-08

E-mail: economy@loga.gov.ua, economy@i.ua

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/economy

Департамент агропромислового розвитку

E-mail: apk@loga.gov.ua apk-kanc@email.ua

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/agro

Департамент регіонального розвитку, промисловості,

інфраструктури та енергозбереження

Телефон: (06452) 4-24-65

E-mail: drr@loga.gov.ua dpe.loga@ukr.net

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/promp

Департамент освіти і науки

Телефон: (0652) 5-48-73

E-mail: osvita@loga.gov.ua

http://oblosvita-lg.gov.ua/

Головне управління державної фіскальної служби 

в Луганській області

Телефон/факс: (06452) 2-36-23

E-mail: lg.official@sfs.gov.ua

http://lg.sfs.gov.ua
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Луганська обласна служба зайнятості

Телефон: (06452) 2-19-03

E-mail: ocz.locz@gmail.com

http://www.dcz.gov.ua

Головне територіальне управління юстиції 

у Луганській області

Телефон/факс: (06452) 4-24-93

E-mail: vdk529@uprjust.lg.ua

http://www.uprjust.lg.ua

Луганська митниця

Телефон/факс: (06461) 2-14-40

E-mail: lg@customs.sfs.gov.ua

http://lg.sfs.gov.ua/okremi-storinki/mitni-punkti/134374.html

Луганське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України

Телефон: (0645) 70-33-20

E-mail: tv.lg@amcu.gov.ua
http://www.amc.gov.ua/amku/control/lug/
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Телефон: (044) 253-93-94

Факс: (044) 253-63-71

E-mail: meconomy@me.gov.ua

http://http://www.me.gov.ua

Державна реєстраційна служба України

Телефон: (044) 223-64-96

http://www.drsu.gov.ua

Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва

Телефон: (044) 254-56-73

Факс: (044) 254-43-93

http://www.dkrp.gov.ua

Національний банк України

Телефон: (044) 253-01-80

Факс: (044) 230-20-33, 253-77-50

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Державна служба зайнятості

Телефон: (044) 284-38-94

Факс: (044) 289-76-28

http://www.dcz.gov.ua

Міністерство соціальної політики України

Телефон: (044) 289-66-89, 226-24-45

Факс: (044) 289-00-98

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України

Телефон: (044) 284-05-54, 284-05-51

Факс: (044) 278-82-90

E-mail: minregion@minregion.gov.ua

http://www.minregion.gov.ua

Міністерство юстиції України

Телефон: (044) 486-71-76, 279-17-35

E-mail: civil@minjust.gov.ua, public_info@minjust.gov.ua

https://minjust.gov.ua

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Телефон: (044) 279-84-74

E-mail: zvg@minagro.gov.ua

http://minagro.gov.ua

Антимонопольний комітет України

Телефон: (044) 251-62-62

Факс: (044) 520-03-25

E-mail: slg@amcu.gov.ua

http://www.amc.gov.ua

Державна служба експортного контролю України

Телефон: (044) 482-58-34

Факс: (044) 462-49-70

E-mail: general@dsecu.gov.ua

http://www.dsecu.gov.ua
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Державна фіскальна служба України

Телефон: 0-800-501-007

http://sfs.gov.ua

Державне агентство лісових ресурсів України

Телефон (044) 235-77-24

http://www.dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index

Український інститут інтелектуальної власності

Телефон: (044) 494-05-05

E-mail: office@ukrpatent.org

http://www.uipv.org

Акредитований центр сертифікації ключів інформаційно-

довідкового департаменту ДФС

E-mail: inform@acskidd.gov.ua

http://www.acskidd.gov.ua
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Центр надання адміністративних послуг у м. Лисичанськ

Телефон: (06451) 7-37-23
E-mail: adminposluga@lis.gov.ua
http://adminposluga.lis.lurenet.ua/

Центр надання адміністративних послуг у м. Рубіжне

Телефон: (06453) 6-20-60

E-mail: oparu@rubizhne.lg.ua

http://www.rubizhne.lg.ua/pages/p129

Центр надання адміністративних послуг у м. Сєвєродонецьк

Телефон: (06452) 4-43-37, 4-14-37

E-mail: ispolkom@sovet.sed.lg.ua, sdkadmzentr@sovet.sed.lg.ua

http://sed-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/centr-nadannya-

administrativnih-poslug

Центр надання адміністративних послуг

Біловодської райдержадміністрації

Телефон: (06466) 2-02-88

E-mail: cnap-belovodsk@ukr.net

http://www.bv.loga.gov.ua/blv-activiti/bv-reestr-poslug

Центр надання адміністративних послуг

Білокуракинської райдержадміністрації

Телефон: (06462) 2-19-11

E-mail: brda17lk@ukrpost.ua

http://www.bk.loga.gov.ua

Центр надання адміністративних послуг

Кремінської райдержадміністрації

Телефон: (06454) 2-24-76

E-mail: rdakremcentr@ukr.net

http://www.krem.loga.gov.ua
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Центр надання адміністративних послуг

Марківської райдержадміністрації

Телефон: (06464) 9-12-59

E-mail: malsvet63@gmail.com 

http://www.mar.loga.gov.ua/

Центр надання адміністративних послуг

Міловської райдержадміністрації

Телефон: (06465) 2-20-58

E-mail: dozvil_milove@ukr.net, administrator_milove@ukr.net

http://www.mil.loga.gov.ua 

Центр надання адміністративних послуг

Новоайдарської райдержадміністрації

Телефон: (06445) 9-48-77

E-mail: cnapnaydar@ukr.net

http://www.ndar.loga.gov.ua

Центр надання адміністративних послуг

при Новопсковській райдержадміністрації

Телефон: +38 (099) 325-77-78

E-mail: cnapnovopskov@i.ua

http://nvp.loga.gov.ua/

Центр надання адміністративних послуг

при Попаснянській райдержадміністрації

Телефон: (06474) 3-27-88

E-mail: popasna-cnap@ukr.net 

http://www.pps.loga.gov.ua/activiti/pps-reestr-poslug 
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Центр надання адміністративних послуг

при Сватівській райдержадміністрації

Телефон: +38 (099) 295-22-36

E-mail: admcentr.svatovo@gmail.com 

http://svt.loga.gov.ua/activity/slov-reestr-poslug/cnap

Центр надання адміністративних послуг

в Станично-Луганському районі

Телефон: (06472) 3-15-08

http://www.stn.loga.gov.ua 

Центр надання адміністративних послуг

Старобільської райдержадміністрації

Телефон: (0892) 50-07-81

E-mail: cnap-starobilsk@ukr.net

http://www.stb.loga.gov.ua

Центр надання адміністративних послуг

при Троїцькій райдержадміністрації

Телефон: (06456) 2-21-97

E-mail: TroitskiyCNAP@i.ua

http://www.tr.loga.gov.ua 
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Єдиний державний реєстр юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Реєстр платників ПДВ

http://sfs.gov.ua/reestr_new

Анулювання реєстрації платників ПДВ

http://sfs.gov.ua/anulir_new

Реєстр платників єдиного податку

http://www.sfs.gov.ua/rpep

Єдиний реєстр судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua

Реєстр оцінщиків та суб’єктів оціночної діяльності

http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/

RegisterSOD.aspx

Єдиний ліцензійний реєстр

http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/

FirstPage?OpenDocument

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів 

Аудиторської палати України

http://www.apu.com.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv
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Почесні консульства України за кордоном

http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/honorary-consulates

Мережа центрів підтримки експорту

https://ucci.org.ua/arbitration/network-of-export-support

Представники ТПП України за кордоном

https://ucci.org.ua/advocacy/delegation-of-the-ucci-abroad

Рада експортерів та імпортерів при МЗС України

Факс: (044) 238-18-94

E-mail: rei@mfa.gov.ua

http://rei.mfa.gov.ua/

Офіс з просування експорту

Телефон: (044) 253 61 31

E-mail: info@epo.org.ua

http://www.epo.org.ua

Контакти партнерів консорціуму ENN-Ukraine

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-

f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv

Центр підтримки експорту на порталі «Агроторгівля України»

E-mail: info@agritrade-ukraine.com

http://agritrade-ukraine.com/ua/

Державна підтримка українського експорту

http://ukrexport.gov.ua/ukr/trade_promo_org
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ТПП України

Телефон: (044) 584-28-24

E-mail: ucci@ucci.org.ua

https://www.ucci.org.ua

Луганська ТПП

Телефон: (0645) 70-36-90

E-mail: lcci508509@gmail.com

http://lcci.lg.ua

Регіональні ТПП

https://www.ucci.org.ua/rieghional-ni-tpp

Представництво ТПП України у Франції

revutska.fr@gmail.com

Агенція регіонального розвитку Луганської області

Телефон: +38 (050) 347-16-89

E-mail: lugansk.arr@gmail.com

http://arrlugansk.org.ua/

Представництво України при Європейському Союзі та 

Європейському Співтоваристві з атомної енергії

Телефон: (+322) 340-98-60, 340-98-79

E-mail: pm_eu@mfa.gov.ua

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua

Українське торговельне представництво в КНР

http://uatmic.com/

Служба підтримки експорту

E-amil: exporthelp@ec.Europa.eu

exporthelp.europa.eu
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Рада з питань експорту продовольства

Тел.: +38 (067) 441-06-02

E-mail: info@ukrainian-food.org

http://eksportna-rada.dykun.ua/

Асоціація «Укроліяпром»

Тел.: (044)226-31-38

E-mail: admin@ukroilprom.kiev.ua

http://ukroilprom.org.ua

Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі

Тел.: +38 044 389 5000

E-mail: info@tradecenter.org.ua

http://tradecenter.org.ua

Продовольча та сільськогосподарська організація ФАО

http://www.fao.org

http://www.fao.org/unfao/procurement/bidding-

opportunities/user-form/en/ (тендерні закупівлі)

Центр підтримки аграрного експорту до країн ЄС

при Мінагрополітики

http://www.agritrade-ukraine.com/
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Союз підприємців та промисловців

Азербайджану та України

E-mail: atu@atu-ukr.org

http://atu-ukr.org

Українсько-Австрійська Асоціація

E-mail: info@ukrainian-austrian-association.com

http://ukrainian-austrian-association.com

Міжнародний трейд-клуб в Україні

Телефон: +38 050 413 8996

E-mail: valer4852@ukr.net

http://www.mtk-ua.org/ru

Центр міжнародного приватного підприємництва

Телефон: 38 044 279 00 76

E-mail: kyiv@cipe.org

https://www.cipe.org/language-intro-russian/

Американська торговельна палата в Україні

http://www.chamber.ua/uk

Німецько-українська промислово-торговельна палата

http://ukraine.ahk.de/ua/

Український національний комітет Міжнародної Торгової 

Палати

E-mail: office@iccua.org

http://iccua.org

Міжнародна організація з міграції

E-mail: iomkievcomm@iom.int

http://iom.org.ua
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Міжнародна асоціація турецьких та українських бізнесменів 

http://tuid.org.ua/ua-UA/

Асоціація бізнес-співпраці України та ЄС

http://euassistance.org/ua/

Британський бізнес-клуб в Україні

http://bbcu.com.ua/

Британсько-Українська Торгова палата
http://bucc.com.ua

Норвезько-Українська Торгова палата
https://nucc.no/

Шведська бізнес-асоціація в Україні
http://sba.org.ua/

ТПП Італії в Україні

E-mail: info.ua@ccipu.org

http://ccipu.org

Іспансько-українська ТПП

E-mail: ukrspainpalata@gmail.com

https://spain-ukraine.com/

Німецький центр в Україні

E-mail: info@dzentrum.com.ua

https://dzentrum.com.ua

Портал Австрійського бізнесу за кордоном

E-mail: contact@advantageaustria.org

https://www.advantageaustria.org
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Польсько-Українська Торгова палата
http://www.pol-ukr.com/

Міжнародна Торгова палата
https://iccwbo.org/

Канадсько-Українська Торгова палата

http://cucc.ca

Китайська торгова асоціація
http://cca.com.ua/

Данська бізнес-асоціація
http://www.dba-ukraine.com/

Американсько-Українська бізнес-рада
http://www.usubc.org/

Французько-Українська Торгова палата
http://www.ccifu.com.ua/

Європейська Економічна Палата торгівлі, комерції та 

промисловості в Україні
http://www.eeig.com.ua/

Міжнародний торговий центр

E-mail: ITCNewYork@intracen.org
http://www.intracen.org
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Податкова база даних ЄС

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-

country-specific-information-vat_en

Портал «Ваша Європа»

https://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm

Безкоштовна інформаційно-довідкова служба ЄС

https://europa.eu/european-union/contact_en

Веб-сайти національних митних органів ЄС

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-

websites_en

Центр взаємодії м’ясопереробної промисловості в ЄС

Телефон: +3222035141

Факс: +3222033244

E-mail: clitravi@skypro.be

http://www.clitravi.eu

Європейська асоціація виробників яєць

Телефон: +3250440070

Факс: +3250440077

E-mail: info@eepa.info

http://www.eepa.info

Європейська асоціація виробників та трейдерів птиці

Телефон: +3222381082/83

Факс: +3222381084

Е-mail: avec@avec-poultry.eu

www.avec-poultry.eu

«Досвідчені експерти з Нідерландів»

E-mail: info@pum.nl

https://pum.nl
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Європейська Асоціація виробників зернових та олійних

культур, рису, кормів, оливкової олії та масла

Телефон: +3225020808

Факс: +322/5026030

Е-mail: secretariat@coceral.com

http://www.coceral.com

Європейська федерація виробників рослинної олії та білків

Телефон+3227715330

Факс: +3227713817

Е-mail: fediol@fediol.eu

http://www.fediol.eu

Європейська бізнес-асоціація виробників молока та

молокопродуктів

Телефон: +3222304448

Факс: +32 2 230 40 44

Е-mail: info@eucolait.eu

http://www.eucolait.be/home

Європейський банк реконструкції та розвитку

E-mail: visitrequest@ebrd.com

https://www.ebrd.com

Європейський інвестиційний банк

E-mail: investor.relations@eib.org

http://www.eib.org

Німецький державний банк

E-mail: kfw.brussels@kfw.de

https://www.kfw.de

Німецький бізнес-портал

http://www.ixpos.de 19



Представництво Європейського Союзу в Україні

http://www.eeas.Europa.eu/delegations/ukraine

Консультативна місія ЄС в Україні

Телефон: +38 067 405-44-84

Е-mail: hom.office@euam-Ukraine.eu

http://www.euam-Ukraine.eu

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги

Молдові та Україні (EUBAM)

http://www.eubam.org

Програма ЄС для бізнесу (EU4Business)

https://www.eu4business.eu/uk/ukraine

Проект «FORBIZ – створення кращого бізнес-середовища»

Телефон: (044) 332-20-08

E-mail: forbiz@gfa-group.de

http://www.forbiz.org.ua

Програма ЄС з фінансування науки та інновацій 

«Горизонт 2020»

Телефон: (044) 529-03-32

E-mail: o.koval@h2020.com.ua

https://www.h2020.com.ua

Портал ділових, правових та економічних новин 

Європейського Союзу

http://www.eunusiness.com
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Офіційний курс гривні
http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period
=daily

Облікова ставка НБУ
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647

Сервіс для визначення КВЕД

http://www.kved.ukrstat.gov.ua

База даних з інтелектуальної власності
http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefenition/RegisterSOD
.aspx

Єдиний портал адміністративних послуг
http://www.poslugy.gov.ua

Єдина державна електронна база з питань освіти

http://www.inforesurs.gov.ua/zavantazennya.html

Світові тренди на різних ринках
http://www.mintel.com/blog
http://www.euromonitor.com

Пошук і відстеження (експрес-пошта, морські перевезення, 
авіапоставки)
https://www.track-trace.com/

Рух морських суден

https://www.marinetraffic.com
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Світові тренди використання товарів
https://trends.google.com

Програма підтримки проектів розвитку сільських районів
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en

Експорт свіжих фруктів та овочів до Європи (англ.)
http://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables

Пошук нормативно-правових актів на сайті Верховної Ради 
України
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a#Find

B2B-платформа Europages

https://www.europages.com

Міжнародний центр інтернет-торгівлі

https://ua.all.biz/

B2B-платформа Magento

https://magento.com/

B2B-платформа Shopping Cart Elite

https://www.shoppingcartelite.com

22



«Блакитна настанова» із впровадження правил 

Європейського Союзу щодо продукції версії 2014 року

http://cci.dp.ua/tl_files/data/Version-of-Blue-Guide.pdf

Бібліотека методичних матеріалів Дніпропетровської ТПП

http://cci.dp.ua/biblioteka-materialiv.html

Навчальний посібник «Відкриття ринків в ЄС»

http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Opening%20markets%20in

%20the%20EU%20in%202014.pdf

Короткий посібник з основних питань, пов’язаних з 

експортною діяльністю до ЄС

http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/DoingBusinessEU_guide_re

v.pdf

Законодавство ЄС про безпеку продуктів харчування

http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Zakonodatelstvo%20ES%20

o%20bezopasnosti%20produktov%20pitanija.ppt

Технічні бар’єри при експорті продукції машинобудування 

та ГМК

http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/mashinostroenie%20i%20G

MK.ppt

Європейські юрисдикції як механізм оптимізації бізнесу

http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Manuals%20European%20ju

risdiction%20October%2022,%202014.pdf

Ведення бізнесу з ЄС. Система оподаткування

http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Doing%20business%20with

%20the%20EU.%20EU%20taxation%20system.pdf
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Захист прав інтелектуальної власності українських 

підприємств при виході на ринки ЄС

http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Zaxist%20prav%20i

ntelektualnoji%20vlasnosti%20na%20rinkax%20JeS.pdf

Податкові аспекти ведення бізнесу в Європейському Союзі

http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Podatkovi%20aspe

kti%20vedennja%20biznesu%20v%20Jevropejskomu%20Soju

zi.pdf

Юридичні аспекти ведення бізнесу в ЄС. Робота з 

європейськими компаніями. Відкриття та ведення бізнесу в 

ЄС

http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Juridichni%20aspek

ti%20vedennja%20biznesu%20v%20JeS.%20Robota%20z%2

0jevropejskimi%20kompanijami.%20Vidkrittja%20ta%20vedenn

ja%20biznesu%20v%20JeS.pdf

Спеціальний буклет, присвячений захисту інтересів 

вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках

http://cci.dp.ua/tl_files/data/files/For%20your%20information/bo

oklet.pdf

Контакти сертифікованих консультантів з експорту до ЄС

http://www.ucci.org.ua/dnload/service/AdvisersEUexport.pdf

Вимоги щодо торгових марок

https://www.marcaria.com
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Бібліотека експортера Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської ОДА

http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/eksporteram/biblioteka-

eksportera

Митне оформлення 

http://www.sfs.gov.ua/baneryi/mitne-

oformlennya/sproschennya-protsedur-torgivli

Стандарти ЄС

http://www.standardsmap.org/identify

Перспективи експорту меду натурального до ЄС

http://www.eu-ua.org/med/

Практичний посібник аграрного експортера до ЄС

http://agritrade-

ukraine.com/images/ATU/Бібліо/Практичний_довідник.pdf

Практичний посібник органічного експортера до ЄС

http://agritrade-

ukraine.com/images/ATU/Практичний_довідник_органічного_

експортера_до_ЄС.PDF

Путівник Європейською мережею підприємств (ENN)

http://agritrade-

ukraine.com/images/ATU/Путівник_Європейською_мережею

_підприємств.pdf

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_003
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