
 

 
 

 

 

Інформація про особливості співпраці з Ізраїлем 

 

 

За підсумками вебінару 23 лютого 2021 року  GO ISRAEL:"Зона вільної 

торгівлі України з Ізраїлем: нові можливості і перспективи для бізнесу" 

(організований Офісом з просування експорту), на якому познайомили 

українських експортерів з Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та 

Ізраїлем та розкрили низку питань, що цікавлять вітчизняних виробників після 

підписання Угоди:  

З 1 січня 2021 року нульову відсоткову ставку мита одразу отримають 

наступні групи товарів:  

 сільськогосподарські групи товарів: риба, філе з риби, олії рослинні, 

овочі консервовані та приготовлені;  

 промислові групи товарів: лікарські засоби, парфумерно-косметичні 

засоби;  

 продукція хімічної та легкої промисловості, паперова продукція, 

добрива;  

 будівельні матеріали, побутова техніка, автомобілі, електронні 

прилади;  

 в рамках тарифної квоти: м’ясо птиці, готові продукти з м’яса птиці, 

молочні продукти, морозиво, соняшникова олія, яйця, мед, пшениця, 

хлібобулочні вироби, вина ігристі та виноградні. 

Наступні 3-5-7 років планується поетапне впровадження Угоди та перехід 

до нульової відсоткової ставки і інших груп товарів. 

Угода передбачає застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед для 

цілей визначення походжень товарів. Українські виробники зможуть 

імпортувати сировину та матеріали з Ізраїлю, переробляти їх в Україні та 

експортувати за пільговою або нульовою ставкою мита до ЄС. 

https://www.facebook.com/events/262024258641745/?__cft__%5b0%5d=AZV-dr3ZmtbBXTqctvGlMvilw8NsZWGVsS2A3Ma882YlRZHaauENauq_T4Kf7nZiwdCnPeHt8Bzze1IxsT3t46yd4XlgytdIQo4VQo9QPf7zzeriaoPq93uP75wA76pyXX1UptkNnkU6dYdFvAm8Sykg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/262024258641745/?__cft__%5b0%5d=AZV-dr3ZmtbBXTqctvGlMvilw8NsZWGVsS2A3Ma882YlRZHaauENauq_T4Kf7nZiwdCnPeHt8Bzze1IxsT3t46yd4XlgytdIQo4VQo9QPf7zzeriaoPq93uP75wA76pyXX1UptkNnkU6dYdFvAm8Sykg&__tn__=-UK-R


Також, під час заходу була розкрита тема особливостей бізнес-культури 

Ізраїлю, яка значно відрізняється від європейської, як це помилково вважають 

при роботі з компаніями Ізраїлю. Учасники також дізнались про сучасну 

економіку Ізраїлю.  

Загалом захід зібрав понад 200 учасників із числа українських 

виробників, зацікавлених у експорті до Ізраїлю, представників органів влади, 

торгово-промислових палат та асоціацій.  

З деталями Угоди можна познайомитись на Єдиному експортному веб-

порталі: https://cutt.ly/yln4vxn   

 

У Дніпропетровської області з Ізраїлем склалися тісні взаємовигідні 

відносини. У 2020 році обсяг експорт товарів незначно відрізнявся від 

показників попереднього року – досяг 70 млн дол. США.  

В експорті переважали: чорні метали (феросплави; прутки, бруски та 

інша арматура), залишки і відходи харчової промисловості (макуха з насіння 

соняшнику),  реактори ядерні, котли, машини (частини до машин), зернові 

культури, екстракти дубильні (барвники), вироби  з чорних металів (труби). 

Імпорт товарів зменшився і склав 4 млн дол. США. До області 

імпортувались: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (пальне),   

інструменти, ножові вироби; друкована продукція; готові текстильні вироби; 

пластмаси, полімерні матеріали; реактори ядерні, котли, машини; ефірні олії; 

різноманітна хімічна продукція; їстівні плоди та горіхи; прилади та апарати 

оптичні, фотографічні; електричні машини. 

  

 

https://cutt.ly/yln4vxn
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