
Інформаційна довідка щодо можливих 

бізнес-партнерів в державах – членах ЄС 

 

 

Застосування з боку ЄС автономних торговельних преференцій та, у подальшому, 

початок тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію щодо поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС має сприяти значній 

активізації українського підприємницького середовища у контексті пошуку бізнес-

контактів у державах – членах Євросоюзу. При цьому в українських експортерів 

виникатимуть питання щодо базової інформації про потенційних контрагентів, їх 

юридичного статусу, фінансової надійності тощо.  

 

Доступну інформацію щодо потенційних бізнес-партнерів можна переглянути на веб-

сторінці e-Justice (https://e-ustice.europa.eu/content_business_registers-104-en.do). Через 

дану електронну адресу забезпечується доступ до національних бізнес реєстрів держав – 

членів Євросоюзу (https://ejustice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-

106-en.do), а також до єдиного на цей час комерційного Європейського бізнес реєстру 

(European Business Register – EBR, http://www.ebr.org/).  

Ресурс EBR надає користувачам за принципом "єдиного вікна" доступ до баз даних 

комерційних реєстрів, що дозволяє отримати  офіційну інформацію стосовно більше ніж 

20 млн. компаній, у 13 держава – членах ЄС (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, 

Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Іспанія, Швеція), а 

також у Гібралтарі та Норвегії.  

 

Щодо галузевих агропромислових асоціацій ЄС  

 

COCERAL (Європейська Асоціація виробників зернових та олійних культур, рису, 

кормів, оливкової олії та масла) – конфедерація національних аграрних бізнес-

асоціацій 19 країн-членів ЄС. Структурно COCERAL поділена на 5 тематичних секцій 

– «ринок та загальна аграрна політика», «безпечність продукції та екологія», «рис», 

«оливкова олія», «агропостачання». Секретаріат COCERAL знаходиться у Брюсселі. 

Контактна інформація: Rue du Trône 98, 4th Floor 1050, Brussels, 

telephone: +3225020808, fax: +322/5026030, e-mail: secretariat@coceral.com . Веб-сайт: 

http://www.coceral.com.   

 

FEDIOL (Європейська федерація виробників рослинної олії та білків) – бізнес-

асоціація ЄС, до складу якої входить 35 компаній з 17 країн ЄС, що у сукупності 

представляють 85% ринку. Секретаріат FEDIOL розташовано у Брюсселі. 

 Контактна інформація: Avenue de Tervuren 168 (box 12) - 1st floor B-1150, Brussels. 

Tel: +3227715330,fax:+3227713817, е-mail: fediol@fediol.eu. Веб-сайт: 

http://www.fediol.eu.  

 

EUCOLAIT (Європейська бізнес-асоціація виробників молока та молокопродуктів) – 

нараховує 14 членів з числа країн ЄС, охоплює більшу частину ринку молочних 

продуктів ЄС. EUCOLAIT також включає асоційованих членів – крупних виробників 

молочної продукції Японії, США та Швейцарії.  

Контактна інформація: rue Belliard 199, B-1040 Brussels, tel: +3222304448, fax: +32 2 

230 40 44, e-mail: info@eucolait.eu. Веб-сайт: http://www.eucolait.be/home.  
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CLITRAVI (Центр взаємодії м’ясопереробної промисловості в ЄС) – бізнес-асоціація 

ЄС, до складу якої входять національні асоціації 28 країн ЄС у галузі переробки 

м’яса. 

 Контактна інформація: Boulevard Baudouin, 18 bte4, BE-1000, Brussels, tel: 

+3222035141, fax: +3222033244, e-mail: clitravi@skypro.be. Веб-сайт: 

http://www.clitravi.eu. 

 

EEPA (Європейська асоціація виробників яєць) – нараховує більше 50 компаній з 15 

країн-членів ЄС, що спеціалізуються на виробництві столових яєць. Секретаріат 

асоціації розташовано у м. Брюгге (Бельгія).  

Контактна інформація: Bilkske 93, 8000 Brugge, tel: +3250440070, fax: +3250440077, e-

mail: info@eepa.info. Веб-сайт: http://www.eepa.info. 

 

AVEC (Європейська асоціація виробників та трейдерів птиці) – заснована у 1966 році 

бізнес-асоціація ЄС, членами якої є 17 національних асоціацій переробників м’яса 

птиці.  

Контактна інформація: Rue du Luxembourg 47-51, B-1050, Brussels, tel: 

+3222381082/83, fax:+3222381084,  e-mail: avec@avec-poultry.eu. Веб-сайт: www.avec-

poultry.eu.              
 

Поряд з іншими потенційними можливостями пошуку інформації про партнерів у 

державах Євросоюзу, використовувати потенціал відповідних галузевих асоціацій 

вітчизняних товаровиробників, а також Торговельно-промислової палати України. 

Зокрема, ТПП України може надати сприяння як у пошуку потенційних партнерів, так і  

представленні додаткових відомостей про конкретні компанії, у тому числі отримані 

через торгово-промислові палати держав-членів ЄС, а також інші мережеві організації 

бізнесу на кшталт Eurochambers або Enterprise Europe Network, що функціонує під егідою 

Єврокомісії та об’єднує малі та середні підприємства держав-членів ЄС. 
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