
18 травня – День Європи в Україні 

 

 
 

День Європи – свято, що офіційно відзначається в Україні у третю 
суботу травня (в країнах Європейського Союзу День Європи відзначають 
щорічно 9 травня). 

День Європи – це символ нової успішної моделі мирної співпраці між 
державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах, спільній 
історії всіх націй континенту.  

Країни ЄС є пріоритетними торговими партнерами Харківщини. У І 
кварталі 2019 р. підприємствами Харківської області здійснювалися 
зовнішньоторговельні операції з усіма 28 країнами-членами ЄС (29,9% від 
загальнообласного обсягу експорту товарів та 31,6% від загальнообласного 
обсягу імпорту товарів; 33,2% від загального обсягу експорту послуг та 
32,9% від загального обсягу імпорту послуг). 

За оперативними даними експорт товарів Харківської області у  
І кварталі 2019 р. до країн ЄС становив 82,3 млн.дол. США та збільшився 
порівняно з І кварталом 2018 р. на 10,4%. Імпорт товарів до Харківської 
області із країн ЄС у І кварталі 2019 р. складав 127,3 млн.дол. США та 
збільшився на 2,5%.  

Обсяг експорту послуг країнам ЄС із Харківської області у І кварталі 
2019 р. становив 28,5 млн.дол. США, та збільшився порівняно з І 
кварталом 2018 р. на 36,2%. Імпорт послуг від країн ЄС до Харківської 
області у І кварталі 2019 р. складав 5,0 млн.дол. та збільшився на 27,6%. 

Найсуттєвіші експортні поставки товарів серед країн ЄС 
здійснювались до Польщі – 15,5 млн.дол., Німеччини – 8,2 млн.дол., 
Болгарії та Словаччини – по 7,1 млн.дол., Румунії – 5,9 млн.дол., Іспанії – 
4,8 мдн.дол., Італії та Нідерландів – по 4,5 мдн.дол., Литви – 4,2 млн.дол., 
Великої Британії – 3,2 млн.дол. Головними партнерами в експорті послуг 
серед країн-членів ЄС були: Швеція – 4,3 млн.дол., Франція – 4,3 млн.дол., 
Велика Британія – 3,3 млн.дол., Німеччина – 3,1 млн.дол., Мальта – 
2,9 млн.дол. 

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів до 
Харківської області здійснювалися з Німеччини – 25,3 млн.дол., Італії – 
17,9 млн.дол., Нідерландів та Польщі – по 14,4 млн.дол. Серед країн ЄС 
головними партнерами в імпорті послуг були: Польща – 0,8 млн.дол., 
Нідерланди – 0,7 млн.дол., Німеччина – 0,6 млн.дол., Кіпр – 0,5 млн.дол. 
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