
 

Від  02.05.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

21 травня у ВЦ «Іллінський» Сумської торгово-промислової палати (м. Суми, 
вул. Іллінська, 7-а) відбудеться Міжнародний бізнес-форум «Sumy Invest Bridge-
2019»  

Міжнародний бізнес-форум «Sumy Invest Bridge» проводиться, починаючи з 
2004 року, за підтримки Сумської обласної державної адміністрації. Його метою є 
створення базису для інтенсивного розвитку міжнародних торговельно-
економічних відносин, пошуку інвесторів, ознайомлення з економічним та 
інвестиційним потенціалом регіону.  

Захід включає низку дискусій щодо актуальних питань торгівлі з Україною, 
а також організацію В2В перемовин. Щорічно в роботі форуму беруть участь 
представники підприємств, влади, наукових кіл України та інших держав.  

Свою участь у цьогорічному форумі вже підтвердили Посол Киргизької 
Республіки в Україні Жусупбек Шаріпов, представники Посольства 
Республіки Казахстан в Україні, Почесний консул Словацької Республіки в 
Харкові Віктор Попов, представник Торгового дому «Україна-Нігерія» Сергій 
Свистіль, представники інвестиційної компанії Horizon Capital, Голова 
правління Українського агентства кластерного розвитку «CLUST.UA» 
Михайло Крікунов, виконавчий директор кластеру легкої промисловості та 
дизайну у м. Харків Олег Єгоров та інші. Запрошені бізнес-делегації 
Словацької Республіки та Республіки Казахстан. 

Після основної програми форуму передбачено проведення В2В перемовин. 

Проект програми Форуму доопрацьовується та буде доступний на сайті 
Сумської ТПП. 

Просимо зацікавлені підприємства реєструватися на участь у Форумі 
та на індивідуальні В2В перемовини з учасниками заходу на електронну пошту: 
ccisumy@gmail.com або за телефонами: +38 0542 77 07 67, 067 542 91 19, 66 055 40 
66, факс: +38 0542 60 03 90. 

Контактна особа – Світлана Колодяжна. 

 

22 травня в м. Нiтра Словацька агенцiя з розвитку iнвестицiй та торгiвлi 
(Slоvеnskа аgеnturа pre гоzvоj iпvеstiсii а оbсhоdu – SАRIО) при Мiнiстерствi 
економiки Словацької Республiки проведе «Словацьку кооперацiйну бiржу» 

Захiд є традицiйним щорiчним мiжнародним форумом, спрямованим на 
встановлення та розвиток прямих бiзнес-контактiв мiж iноземними компанiями. 

Цьогорiчна біржа вiдбуватиметься пiд гаслом «Динамiчний Вишеград – для 
Європи» та буде орiєнтована на розвиток бiзнес-контактiв у регiонi ЦСС. 

Словацька сторона висловила зацiкавленiсть у залученнi до участi у 
згаданiй бiржi представникiв українського бiзнесу. 

Бiльш детальна iнформацiя про захiд, програма, умови участi, перелiк 
учасникiв, реєстрацiйнi форми доступнi за посиланням https://www.sario.sk/en/events-
projects/slovak-matchmaking-fair-nitra-2019 



 

31 травня в Києвi вiдбудеться щорiчний V Міжнародний форум 
«ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА МIЖНАРОДНЕ ПOДATKOВЕ 
ПЛАНУВАННЯ-2019»  

Це одна iз ключових платформ для обмiну думками та професiйними 
порадами вiд фахiвцiв у сферi трансфертного цiноутворення. 

Органiзатори форуму: Юридична гpyпа ЕUСОN та Школа трансфертного 
цiноутворення. 

Щовесни, починаючи з 2015 року, форум збирає на одному майданчику 
представникiв Мiнiстерства фiнансiв України, Державної фiскальної служби 
України, Комітету Верховної Ради України, Нацiонального банку України, 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, кращих 
практикiв у сферi трансфертного цiноутворення та мiжнародних експертiв для 
обмiну досвiдом i обговорення проблемних питать у сферi ТЦУ. 

Деталi про форум на сайтах органiзаторiв: www.eucon.ua   www.iau.ua 
Контактна особа: Олена Вакулiк, events@eucon.ua, тел.: +380 (44) 238 09 44.  

 

7-15 вересня в Салонiках вiдбудеться 84-а щорiчна мiжнародна виставка-ярмарок  
ТIF-НЕLЕХРО  

Інформацiя про виставку 84th ТIF-НЕLЕХРО доступна за посиланням: 
https://tif.helexpo.gr/en. 

Виставка ТIF-НЕLЕХРО проводиться щорiчно з 1926 року i є однiєю з 
найважливiших торговельних подiй у свiтi. Виставковi стенди ТIF-НЕLЕХРО 
охоплюють широке коло напрямків: вiд освiти, автомобiльної промисловостi, 
енергетики до здоров'я i краси, гастрономiї, iнновацiй. У рамках виставки передбаченi 
щоденнi концерти та культурнi подiї. У цьогорiчнiй виставцi почесною країною 
заходу буде Iндiя. 

У разi зацiкавленостi, Посольство України в Греції готове надати необхiдну 
органiзацiйну та iнформацiйну пiдтримку українським учасникам пiд час пiдготовки та 
участi у виставцi. Контактна особа Василець Анна Володимирiвна, тел: +30 (210) 
680 02 30, e-mail: еmb gr@mfa.gov.ua  

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 

 

Угорська компанія «АльфаСіід Лтд» пропонує послуги з організації та 
проведення тестування (експертизи), реєстрації на території країн ЄС 
посівного матеріалу с/г культур 

Контактна особа пан Петер Петрашович готовий російською та українською 
мовами надати додаткову інформацію про діяльність компанії (Реtrdsоvits Рёtеr, 
Палаццо Бандінеллі, тел.: + 36-70 907 20 12;  

e-mail: kvаrtagro@gmail.com  

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

http://cci.sumy.ua/services/tsentr-pidtrimki-eksporta.php


Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Цінові дослідження 

Послуги у сфері державних закупівель 

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання 

Послуги юридичного характеру 

Візова підтримка 

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову 

Рекламна та PR-підтримка бізнесу 

Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналі-віснику 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 

http://cci.sumy.ua/services/shtrih-kod.php
http://cci.sumy.ua/services/zakhist-prav-intelektualnoi-vlasnosti.php
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat



