А Н К Е Т А/ Q U E S T I O N N A I RE
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Повна назва підприємства/компанії: Приватне підприємство «Глорія Дей»
Complete name of the enterprise/company: Private Enterprise "Gloria Day"

2.

П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади): директор

Гасюк Леонтій Семенович
Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company:

Director Gasyuk Leonty Semenovich
3.

Контактні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з
іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон/факс):

32370вул. Ватутіна 28 кв.2 с. Колибаївка Кам’янець-Подільський
район, Хмельницька обл. т. +38 0681763496 .
Е-mail Leontij@i.ua сайт https://gloriya-dej.uaprom.net/
Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with
foreign partners (postal address, e-mail, telephone/fax)

32370 st. Vatutina 28 sq. M. Kolybaivka Kamyanets-Podilskyi district,
Khmelnytsky region
4.

Коротка інформація про підприємство/компанію: займається

вирощуванням сільськогосподарських культур: соя, ріпак, пшениця,
ячмінь, гарбузи та випуск олії з гарбузового насіння
Enterprise/company profile: is engaged in the cultivation of agricultural crops:

soybean, rape, wheat, barley, pumpkin and pumpkin seed oil production
5.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої
продукції/послуг? – внутрішній ринок
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which
products/services? - domestic market

6.

Які види продукції/послуг підприємство/компанія готове експортувати на
ринки ЄС? Приблизні обсяги товарних партій? – олія гарбузова в кількості

-1000 - 2000л за рік.
Which products/services your enterprise/company is ready to export to the EU
countries? - pumpkin oil in the amount of -1000 - 2000l per year.
6.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої
продукції? – внутрішній ринок
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which products?
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- domestic market
7.

Які регіони (країни) ЄС цікавлять підприємство/компанію з точки зору
експортної діяльності – Німеччина, Англія, Польща, Латвія, Фінляндія,

Данія, Норвегія…
What EU regions (countries) are of particular interest for your enterprise/
company regarding exports operations? - Germany, England, Poland, Latvia,

Finland, Denmark, Norway ...

Краще знайти інвестора, створити СП, побудувати завод з переробки
гарбузового насіння на олію і експортувати його в Європу.
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