


На сьогодні Україна займає третє місце у

світі за експортом меду і наш регіон має всі

можливості щодо розвитку свого потенціалу у

цьому напрямку.

Для підтримки бджолярів та пов’язаних з ним бізнесом,

організаціями та асоціаціями, розвитку регіонального експорту

меду на ринки ЄС та інших країн Департаментом зовнішніх

зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності

облдержадміністрації підготовлено спеціальний випуск «Довідник

корисних посилань для бджоляра».

Мета випуску – забезпечення інформаційної підтримки

громадян та суб’єктів господарювання області, діяльність яких

пов’язана з бджільництвом, його розвитку та експорту продукції

бджільництва.

У довіднику у зручному вигляді представлена посилання на

інформаційні ресурси, які можуть бути у нагоді як бджоляру-

початківцю, так і досвідченим підприємцям. Тематика та

інформаційні ресурси дадуть змогу знайти дані щодо вимог до

започаткування бізнесу, сертифікації, стандартів, організацій

підтримки та просування експорту, законодавчих та нормативних

актів, навчальні посібники, бази даних тощо.

Тематика корисних посилань представлена такими розділами:

- «Регіональні органи державної влади»;

- «Центральні органи державної влади»;

- «Центри надання адміністративних послуг»;

- «Державні реєстри»;

- «Організації з просування експорту»;

- «Корисна інформація».

Сподіваємось, що це видання дасть Вам змогу налагодити та

розвинути свій бізнес, знайти нових торгових партнерів та

сприятиме реалізації Ваших задумів та ідей, що стане однією з

«точок росту» для Луганщини.



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

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

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

Головне управління Держпродспоживслужби

у Луганській області

Телефон/факс: (06452) 6-80-15

E-mail: info@lugdpss.gov.ua

http://lugdpss.gov.ua/



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 фіскальна служба України

Телефон: 0-800-501-007

http://sfs.gov.ua

Державна реєстраційна служба України

Телефон: (044) 223-64-96

http://www.drsu.gov.ua

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Телефон: (044) 279-84-74

E-mail: zvg@minagro.gov.ua

http://minagro.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



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



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 



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 



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

Центр підтримки аграрного експорту до країн ЄС

при Мінагрополітики

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



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

E-mail: 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/

Продовольча та сільськогосподарська організація ФАО

http://www.fao.org

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

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



Українська асоціація експортерів та переробників меду

E-mail: info@uahep.com.ua

http://uahep.com.ua

Громадська організація «Всеукраїнське Братство

Бджолярів України»

Телефон: +38 (050) 371-53-82, +38 (044) 209-16-14

E-mail: info@honeyua.com

www.honeyua.com

Спілка пасічників України

Телефон: +38 (067) 459-54-44

E-mail: admin@spasu.org

http://spasu.org

Громадська спілка «Луганська обласна спілка пасічників»

Телефон: +38 (050) 762-36-29

E-mail: lg261090sdi@gmail.com

Громадська організація «Асоціація бджолярів Луганщини 

«Медова артіль»

Телефон: +38 (050) 528-48-88

E-mail: medova-artel@ukr.net



Сервіс для визначення КВЕД
http://www.kved.ukrstat.gov.ua

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

Світові тренди використання товарів

https://trends.google.com

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

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

Інформаційна база грантової та іншої підтримки бізнесу

https://gurt.org.ua
https://www.prostir.ua



«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

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

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів

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



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

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

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


