Від 01.11.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
За результатами зустрiчi Президента України П.О. Порошенка з Мiнiстром
економiки АР Ш.А. Мустафаєвим було досягнуто домовленостi щодо
вiдкриття Торгового дому України на територiї Азербайджанської Республіки
з можливим поширенням дiяльностi на територiю Iсламської Республiки
Iран.
На думку Мiнекономрозвитку, створення такої iнституцiї має розглядатися
у контекстi представлення iнтересiв нашої держави на зовнiшнiх ринках, зокрема,
як бази для iнтервенцiї товарiв з високим ступенем переробки, та в якостi хабу
для виходу такої продукцiї на ринки Азiї.
На сьогоднi, за iнформацiєю Посольства України в Азербайджанськiй
Республiцi, у контекстi створення Торгового дому, контрпартнером з
Азербайджанської сторони пропонується азербайджанська корпорацiя «Agro
Mali», у т.ч. у частинi створення спiльного пiдприємства, надання площ в оренду,
створення торгових майданчикiв тощо.
З урахуванням викладеного, просимо партнерів опрацювати зазначену
iнiцiативу в частинi предметної зацiкавленостi, можливого формату участi та
сегменту товарiв для представлення України на Азiйських ринках та до 03.11.2017
поінформувати про це Сумську ТПП.
Змінено порядок легалізації документів при здійсненні експортних операцій в
ОАЕ
За інформацією Посольства Об’єднаних Арабських Емiратiв в Українi, починаючи з
23 жовтня 2017 року, всi документи комерцiйноrо характеру, пов'язанi з веденням
дiяльностi на територiї ОАЕ, у тому числi рахунки-фактури та сертифiкати
походження товарiв, пiдлягають обов'язковiй консульськiй легалiзацiї у Посольствi
ОАЕ в Українi з попереднім засвідченням у регіональних торгово-промислових
палатах.
7-9 листопада в Мiжнародному виcтaвкoвому цeнтpі (м. Київ, Броварський
проспект, 15) за пiдтримки та активної участi Мiнрегiону, Мiнприроди,
Мiненерговугiлля, Держенергоефективностi, Держводагентства відбудуться
такі виставковi заходи:
XV Мiжнародна спецiалiзована виставка «AQUA UKRAINE-2017»
(водопiдготовка, водопостачання, водовiдведення, очищення стiчних вод, насосне
обладнання, труби та трубопровiдна арматура, фiльтри, прилади контролю та
облiку);
X Мiжнародна спецiалiзована виставка «Енергоефективнiсть. Вiдновлювана
eнepгeтикa-2017» (енерrозберiгаючi технології, обладнання, матерiали для
промисловостi, ЖКГ, АПК, енергоефективнi проекти для модернiзацiї
пiдприємств, обладнання для замiщення природного газу, альтернативні види
палива, вiдновлюванi джерела енергiї);
XV Мiжнароднi спецiалiзованi виставки «KoмyнTex-2017», «ДopTexEкcпo2017» (комунальна та дорожньо-будiвельна технiка, спецтехнiка, управлiння

вiдходами, благоустрiй, засоби органiзацiї дорожнього руху, освiтлення вулиць та
дорiг);
VII Спецiалiзована виставка «ЄвpoБyдEкcпo-2017» (будiвельнi матерiали,
конструкцiї, технології для промислового, житлового будiвництва та соцiальної
сфери, iнструменти, обладнання, енергозбереження в будiвництвi);
V Спецiалiзована виставка «Екологiя пiдпpиємcтвa-2017» (очищення
промислових викидiв в атмосферу, утилiзацiя вiдходiв виробництва, полiмерiв,
гумовотехнiчних виробiв, екологiчний монiторинг, поводження з небезпечними
вiдходами);
XV Мiжнародна спецiалiзована виставка «Енергетика в пpoмиcлoвocтi-2017»
(електротехнiчне та енергетичне обладнання, силова електронiка, кабельнопровiдникова продукцiя, системи автоматизацiї, КВПiА);
Мiжнародна спецiалiзована виставка гiрничодобувної промисловостi
«MINING INDUSTRY EXPO-2017» (бурильнi установки, iнструмент,
прохiдницькi та очиснi комплекси, шахтна та кар'єрна спецтехнiка,
гiрничозбагачувальне обладнання);
Мiжнародна спецiалiзована виставка «HAФTOГAЗEKCПO-2017» (буровi
установки, устаткування для експлуатацiї та ремонту свердловин, насоси,
компресори, системи автоматизацiї, КВПiА, пожежна та екологiчна безпека);
XIV Мiжнародна агропромислова виставка «AГPOФOPУM-2017»
(сiльгосптехнiка, запчастини, обладнання для зернопереробки, добрива, засоби
захисту рослин, корми, ветеринарiя).
Одночасно з виставками за участю високопосадовців вiдбудуться науковопрактичнi заходи, присвяченi актуальним питанням сьогодення щодо реалiзацiї та
вдосконалення державної полiтики в реальному секторi економiки.
Вiдвiдування заходiв – безкоштовне.
За довiдками звертайтеся за тел.: (044) 201-11-62; 201-11-59; 201-11-57
сайт: www.iec-expo.com.ua
9-10 листопада ц.р. в м. Тунiс пiд патронатом Прем'єр-мiнiстра Тунiсу Ю.АшШагида відбудеться «Тунiський iнвестицiйний форум – ТIF 2017».
Очiкується, що в роботi форуму вiзьмуть участь близько 1200 осiб з 50
країн свiту. Зокрема, як заявляють органiзатори, захiд збере представникiв
експертних кiл, полiтикiв, керiвникiв провiдних мiжнародних компанiй тощо.
3 додатковою iнформацiю щодо форуму та реєстрацiї можна ознайомитися
на сайтi: www.tunisiainvestmentforum.tn або за електронною адресою:
tif.tunisia@fipa.tn.
Участь представникiв українських дiлових кiл у форумi стане гарною
нагодою для встановлення дiлових контактiв з мiсцевими, регiональними та
мiжнародними бiзнес-елiтами з метою започаткування дiлового спiвробiтництва.
29 листопада 2017 року у м.
Аргентинський Форум з Iнвестицiй».

Буенос-Айрес

вiдбудеться

«Перший

Форум органiзований Мiнiстерством промисловостi Аргентини та Аргентинською
Асоцiацiєю приватних пiдприємцiв (АRСАР) з метою обговорення перспектив
розвитку торговельного та iнвестицiйного спiвробiтництва на мiсцевому,
регiональному
та
глобальному
рiвнях
Деталi
–
на
сайті:
https://www.eventbrite.com.ar/e/foro-argentino-de-inversiones-registration37384723715?source=782

9-10 грудня в Алжирi проходитиме Мiжнародний симпозiум з питань
логiстики, транзиту i складування товарiв SIТТЕМ-2017.
Протягом 2-х днiв симпозiуму учасникам будуть запропонованi виступи
вiдомих представникiв бiзнесу, «круглi столи» для обговорення нагальних
проблем, виступи урядовцiв Алжиру.
Більше інформації на сайті: www.sittem.org/
06-09 березня 2018 року в м. Токiо (Японiя) відбудеться виставка
FOODEXJAPAN.
Виставка FООDЕХJАРАN є найбiльшою продовольчою виставкою в Азiї і
проводиться з 1976 року. Участь у нiй вiдкриває реальнi можливостi українським
виробникам розширити ринки збуту в країни Азiї, а саме Японiю, Пiвденну
Корею, Китай, Сiнгапур та iншi.
Запрошуємо пiдприємства до участi у виставцi. Вартiсть забудованого
стенду (9 кв. м) складає 5900 доларiв США та включає в себе: стiновi панелi,
килимове покриття, назву компанiї на фризi, освiтлення, iнформацiйну тумбу,
стiл, стiльцi, розетку, скляну вiтрину для зразкiв, корзину для смiття. Є
можливiсть замовити додаткове обладнання. При розмiщеннi двох компанiй
вартiсть стенду складе 3300 дол. США. Додатково сплачується органiзацiйний
внесок – 250 дoл.CШA.
У разi зацiкавленостi щодо участі у складi бізнес-делегацiї України до
Японiї з 03 до 10 березня 2018 року просимо повiдомити координаторiв.
Центр пiдтримки експорту Київської ТПП надає компанiям учасникам
пiдтримку з бронювання мiсць на виставцi, додаткового обладнання стенду, а
також, у разi необхiдностi, бронювання готелiв, перельоту та оформлення вiзи.
У разi зацiкавленостi просимо звертатися до координатора пiдготовки та
проведення заходу – Цeнтpу пiдтримки експорту КТПП: +38(044) 482-04-35,
pan@kcci.org.ua , export@kcci.org.ua
Запрошуємо на виставки в Азербайджані.
Мiжнароднi виставки, що проходять в Експоцентрi м. Баку є ефективним
iнструментом встановлення дiлових контактiв i виходу на ринок не тiльки
Азербайджану, а й всього Кавказько-Каспiйського регiону.
На думку Посольства України в Азербайджанськiй Республiцi найбiльш
перспективними для розвитку українсько-азербайджанської дiлової спiвпрацi у
2018 роцi можуть стати:
 17-a Азербайджанська Мiжнародна виставка «Туризм i Подорожi» АIТF2018 (м. Баку, 5-7 квiтня);
 17-a Мiжнародна виставка «Транспорт,
ТRАNSСАSРIАN 2018 (м. Баку, 14-16 травня);

транзит

i

логiстика»

 12-a Азербайджанська Мiжнародна виставка «Сiльське господарство» i 24a Азербайджанська Мiжнародна виставка харчової промисловостi (м. Баку, 23-25
травня);
 25-а Мiжнародна конференцiя i виставка «Нафта та газ Каспiю 2018»
CASPIAN OIL & GAS 2018 (м. Баку, 5-8 червня);
 3-я Азербайджанська Мiжнародна виставка оборонної промисловостi
АDЕХ 2018 (м. Баку, 25-27 вересня);
 24-a Азербайджанська Мiжнародна будiвельна виставка WоrldВuild Baku
2018 (м. Баку, 17-20 жовтня);

 24-na Азербайджанська Мiжнародна Виставка та Конференцiя
«Телекомунiкацiйнi та Iнформацiйнi Технології» Ваkиtеl 2018 (м. Баку, 4-7
грудня).
Більше інформації про зазначені виставки – на вебсайті Ради експортерiв
та iнвесторiв (http://rei.mfa.gov.ua), а також на сайтi Посольства України в
Азербайджанськiй Республiцi.
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:
(0542) 77-07-67 та на ел. скриньку: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
FREECONTROL від ФОП Чупандін Роман
ФОП Чупандін надає послуги із впровадження систем контролю.
Системи контролю – це інженерно-технічні рішення, за допомогою яких можна
локально або дистанційно контролювати власність. Доповненням є можливість
керувати виконавчими механізмами віддалено, автоматично, за заданою
програмою (сценарієм) або за подіями.
FREECONTROL надає можливість контролювати ваше майно, працівників,
мікроклімат, комфорт.
Системи відеоспостереження:
- Охорона. Виявлення зловмисників, фіксація крадіжок і правопорушень;
- Контроль. Локальний або віддалений перегляд того, що відбувається на
території;
- Локальний або віддалений доступ до архіву записів;
- Аналітика. Підрахунок кількості людей, що заходять та виходять. Побудова
тепловізійних карт (траєкторій руху об'єктів у кадрі);
- Smart-функції. Перетин заданих контрольних ліній. Визначення автомобільних
номерів. Виявлення пожеж на ранніх етапах. Розпізнавання обличь. Фіксація
підозрілої поведінки;
- Дротові (кабельні) або бездротові системи.
ФОП Чупандін пропонує:
- продаж обладнання для побудови систем відеоспостереження;
- монтаж і налаштування систем відеоспостереження;
- модернізацію або перехід з аналогового відеоспостереження на AHD або IP
відеоспостереження;
- технічне обслуговування за графіком або за необхідністю;
- аудит систем відеоспостереження;
- гарантія на обладнання та виконання робіт.
Автоматизація інженерних систем:
- проектування і допомога в побудові технічних завдань;
- опалення, вмикання та вимикання за графіком, температурою або сценарієм;
- вентиляція або кондиціонування. Вмикання та вимикання за графіком,
температурою, сценарієм чи якістю повітря;

- електропостачання, вмикання та вимикання
електропостачанням за графіком або сценарієм;

приладів,

керування

- освітлення, управління освітленням, жалюзі або шторами, за графіком,
освітленості або сценарієм;
- водопостачання, автоматичне відключення у разі протікання;
- об'єднання в єдину систему інтегрованого централізованого управління;
технології «розумний будинок», «розумний офіс», «комфортний дім», «чистий
будинок»;
- гарантія на обладнання та виконання робіт.
Автоматизація дозволяє:
- керувати мікрокліматом, що підвищує комфорт у приміщеннях;
- раціонально використовувати технічні та енергоресурси.
Контролюйте все!
У Вас з'явилися запитання? Звертайтеся!
ФОП Чупандін Роман
Тел.: (099) 104-96-61, (097) 987-65-33
e-mail: info@freecontrol.com.ua
сайт: freecontrol.com.ua
Адмiнiстрацiя вільної економічної зони «Мiнськ» звертається з проханням
розглянути можливiсть створення на територiї ВЕЗ комерцiйної органiзацiї
за участi iноземних iнвесторiв.
За отриманою iнформацiєю вiд адмiнiстрацiї ВЕЗ «Мiнськ», вiльна
економiчна зона (Мiнськ) є частиною територiї Республiки Бiлорусь з
визначеними кордонами, в межах яких по вiдношенню до резидентiв цiєї вiльної
економiчної зони встановлюється та дiє спецiальний правовий режим для
здiйснення ними iнвестицiйної та пiдприємницької дiяльностi.
Детальна iнформацiя щодо вiльної економiчної зони – на сайтi:
www.fezminsk.by
Сербська компанiя «МОNY D.О.О» зацікавлена у співпраці з українськими
пiдприємствами, якi займаються закупiвлею деталей для дизельноелектричних локомотивiв з ЕМД, дизельними моторами зі США.
Компанiя «МОNY D.О.О» готова постачати своєму бiзнес-партерові
запчастини зі США напряму, з усiєю необхiдною технiчною пiдтримкою i
допомогою у спiлкуваннi або органiзацiї транспортування зі США.

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Послуги у сфері державних закупівель
Послуги юридичного характеру
Візова підтримка
Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову
Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання
Послуги з електровимірювальних робіт
Рекламна та PR-підтримка бізнесу
Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналівіснику Сумської ТПП «Ділові новини»
Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739
е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

