
День Європи в Україні 

 
Щорічно в Україні у третю суботу травня відзначається День Європи. У 

2021 році цей день припадає на 15 травня Це свято є символом нової 
успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на 
спільних цінностях та інтересах.  

Країни Європейського Союзу (ЄС) є пріоритетними торговими 
партнерами Харківщини.  

У 2020 р. підприємствами Харківської області здійснювалися 
зовнішньоторговельні операції з усіма країнами-членами ЄС. Частка 
експорту товарів до країн ЄС від загальнообласного обсягу склала 24,7%, 
імпорту – 32,5%. Частка експорту послуг до країн ЄС становила 34,3%, 
імпорту – 32,4%.  

У 2020 р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив  
363,2 млн.дол. США, імпорту з країн ЄС – 585,7 млн.дол. Порівняно з 
2019 р. експорт збільшився на 10,9%, імпорт – на 2,1%. 

Найбільші обсяги експорту товарів до країн ЄС складали: готові 
харчові продукти; продукти рослинного походження; машини, обладнання 
та механізми; електротехнічне обладнання. Найсуттєвіші експортні 
поставки товарів здійснювались до Польщі, Німеччини, Литви, Нідерландів, 
Італії.  

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: машини, 
обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; готові харчові 
продукти; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них. Найвагоміші 
імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, 
Нідерландів, Угорщини.  

У 2020 р. обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 135,5 млн.дол., 
імпорту з країн ЄС – 17,9 млн.дол. Порівняно з 2019 р. експорт зменшився 
на 0,5%, імпорт – на 26,0%. 

В структурі експорту послуг переважали послуги у сфері 
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги. Найбільші операції з 
експорту послуг здійснювалися зі Швецією, Францією, Німеччиною, 
Мальтою. 

В структурі імпорту послуг переважали ділові послуги та послуги, 
пов’язані з фінансовою діяльністю. Найвагоміші обсяги послуг 
одержувалися від Польщі, Франції, Люксембургу, Нідерландів. 

Це свято є свідченням нашого спільного прагнення до європейських 
цінностей, стандартів добробуту, демократії, поваги до прав людини, 
ефективної соціальної політики.  

 
 

 

 

Довідки за телефоном: (057) 731  43  54 

Більше інформації: http://kh.ukrstat.gov.ua 
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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