Від 03.04.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Запрошуємо на семінар: «Дія та застосування Закону України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Практика
корпоративних спорів»
Захід відбудеться 12 квітня об 11:00 у ВЦ «Іллінський» (м. Суми, вул. Іллінська, 7а,
2 пов.).
Організатори семінару: Сумська торгово-промислова палата та Департамент
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради.
Представники Центру надання адмінпослуг у м. Суми, юристи, судді
Господарського суду Сумської області поінформують про дію нового Закону
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». З
метою приведення у відповідність до вимог законодавства установчих документів
ваших товариств, аналізу суперечностей та вивчення нових можливостей при
створенні та діяльності ТОВ завітайте на наш семінар.
З програмою семінару можна ознайомитись тут.
Вхід на захід вільний.
Реєстрація на семінар обов’язкова за тел.: (0542) 77-07-67, 066-055-40-66, 067542-91-19 або на е-mail: ves2@cci.sumy.ua
13-14 квітня в м. Ашгабад (Туркменістан) відбудеться виставкаярмарок і міжнародна конференція «Торгівля та послуги 2019»
Тематика міжнародної конференції – розвиток електронної торгівлі, маркетинг та
просування товарів, смарт цілі у торгівлі та послугах, торговельно-розважальні
центри як елемент міської інфраструктури послуг, нові торговельні технології в
оптовій та роздрібній торгівлі.
На виставці-ярмарку будуть представлені: торговельне обладнання, спеціалізовані
апарати-вендінги для штучних товарів (торговельні автомати харчових продуктів,
автомати напоїв тощо), автоматизовані системи торгівлі, непродовольчі товари для
дому та побуту, для домашнього господарства, для спорту та активного відпочинку,
суха бакалія, безалкогольні напої, вироби зі шкіри, текстильна продукція та взуття.
Послуги у сфері торгівлі будуть демонструватися у таких розділах: дизайн
торговельних вітрин, рекламні вивіски та інші пристосування для просування
товарів, безпека і системи відеоспостереження в торгових точках, обладнання для
підприємств громадського харчування, готелів, ресторанів та інших підприємств
індустрії гостинності, послуги з логістики та просування товарів, бізнесплатформи для магазинів, замовників та постачальників товарів.
Організатори заходу: Міністерство торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків
Туркменістану, Державна Товарно-сировинна біржа та Торгово-промислова палата
Туркменістану.
Участь зацікавлених українських компаній у виставці «Торгівля і послуги 2019»
має стати поштовхом для активізації двостороннього українсько-туркменського

співробітництва в торговельно-економічній сфері, важливим кроком у розширенні
комерційних зв’язків та збільшенні кількості українських компаній на ринку
Туркменістану.
17 квітня в Узбекистані (м. Ташкент) відбудеться Міжнародний
інвестиційний форум у сфері охорони здоров'я
З програмою форуму можна ознайомитись тут.
17-19 квітня в м. Capaєвi відбудеться X Міжнародна інвестиційна конференція
«Сараєвський бізнес-форум-2019»
«Сараєвський бізнес-форум-2019» проводитиметься банком «Боснія Банк
Інтернешнл» у співробітництві з компанією «Ісламік Девелопмент Банк Груп» за
підтримки МЗС БіГ. Більш детальну інформацію про згаданий захід можна
отримати на сайті: https://sarajevobusinessforum.com/, а також у організаторів
через
контактних
ociб:
Lejla
Huskic,
leila.huskic@bbi.ba, tel.:
+387(0)33275204,
admir.meskovic@admir.me
+387(0)33275130
20 травня у Відні в приміщенні Федеральної палати економіки Австрії
відбудеться «Австрійсько-Український бізнес-форум & В2В Платформа».
Співорганізатори форуму – Федеральна палата економіки Республіки Австрія i
Торгово-промислова палата України.
Австрійська сторона вкотре підтвердила свою зацікавленість у спеціалізації
форуму, а саме:
• торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво з українськими
регіонами;
• співробітництво з представниками українського бізнесу з найбільш розвинутих
та перспективних секторів української економіки – сільського господарства, ІТтехнологій, енергоефективності та відновлювальної енергетики, виробництва
споживчих товарів.
Наразі узгоджено проект програми Форуму, яка надає українським регіонам
можливість презентувати економічний потенціал, програми регіонального
розвитку i регіональні інвестиційні проекти, встановлювати ділові контакти,
проводити перемовини та започатковувати співробітництво.
Торгово-промисловою палатою України розпочато реєстрацію українських
учасників форуму, яку можна здійснити до 15 квітня за посиланням:
https://goo.gl/forms/y2n26Tf5nGZSzAhX2 або на сайті ТПП України
у розділі «Події».
Пропозиції щодо виступів i презентацій просимо надсилати Сумській ТПП до
9 квітня 2019 року.
Організаційні умови участі у заході передбачають сплату організаційного внеску в
pозмipi 3 тисячі гривень за кожного учасника.
Транспортні витрати i проживання здійснюються за рахунок учасників заходу.
Торгово-промислова палата України готова надати допомогу щодо бронювання
проживання або придбання авіаквитків.
18-21 червня в Міжнародному виставковому комплексі м. Ісфаган відбудеться
XI Ісфаганська міжнародна виставка в галузі туризму та художніх промислів

(IITE)
Виставку організовує іранська компанія «Kian Fartak Hasti» за підтримки Уряду
Ірану. Деталі – на сайті: https://iite.ir/
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
«Сумська насосна техніка» шукає нових партнерів в Україні та Європі
Компанія працює на ринку більш як 20 років і спеціалізується на
виготовленні насосно-компресорного обладнання. Окрім зазначених
ключових компетенцій, ТОВ «СНТ» має можливість виконувати замовлення
на виготовлення деталей за кресленнями замовника, надавати послуги з
механічної і токарної обробки деталей для партнерів з України, країн Європи,
СНД.
Потужності ТОВ «СНТ» зосереджені на двох виробничих майданчиках загальною
площею 8 тисяч кв. м, розташованих у м. Суми, Україна. Кількість персоналу
компанії складає 180 спеціалістів високого рівня кваліфікації. Досвід трудової
діяльності провідних спеціалістів компанії у машинобудівній галузі складає
більше 25 років.
Підприємство динамічно розвивається і зарекомендувало себе на ринку насосного
обладнання України й СНД як надійний виробник та відповідальний партнер.
«СНТ» володіє сучасним верстатним парком, призначеним для вирішення
широкого спектру технологічних завдань: від виготовлення модельної оснастки і
заготовки – до виробництва готових виробів.
Компанія виконує обробку заготовки на токарно-фрезерних центрах, а також
токарних і фрезерних верстатах з числовим програмним управлінням, в тому числі
обробку деталей обертання із застосуванням додаткових операцій зі свердління,
фрезерних операцій, зубчастої обробки, шлицевої різьби, нарізки шпоночних
пазів, шліфування і чистової обробки (внутрішнього і зовнішнього шліфування).
Коротка характеристика обладнання компанії:


розточний верстат – найбільша маса деталі, що обробляється, – 8 000 кг;


карусельний верстат – найбільший діаметр деталі – 1250 мм; найбільша
маса – до 5 000 кг;

токарний верстат – найбільша довжина деталі – 2 800 мм, найбільша маса
деталі, що обробляється, – 5 000 кг;

радіально-свердлильний верстат – найбільший умовний діаметр свердління
у сталі 45-50 мм, у чавуні – 63 мм;


круглошліфувальний верстат – найбільша маса деталі – 3 000 кг;


плоскошліфувальний верстат – найбільша маса деталі, що обробляється на
плиті, – 400 кг, без плити – 600 кг.
ТОВ «СНТ» оснащена токарно-фрезерним обладанням з числовим
програмним управлінням. Це зокрема:

токарно-фрезерний центр DMG CTX 600 V3 – максимальний діаметр деталі
– 600 мм, найбільша довжина – 1097 мм,

токарно-фрезерний центр DMG CTX 400 V2 – максимальний діаметр деталі
420 мм, найбільша довжина – 635 мм,


токарно-фрезерний центр DMG CTX 200 V3 – максимальний діаметр деталі
210 мм – найбільша довжина – 350 мм,

фрезерний станок з числовим програмним управлінням MAHO MH1000 E –
найбільше навантаження на стіл – до 600 кг;

токарний станок з числовим програмним управлінням ZPS Prefix S60/1000
– максимальний діаметр деталі – 680 мм, найбільша довжина – 1000 мм;

токарно-фрезерний центр DMG CTX 600х2000 – максимальний діаметр
деталі – 600 мм, найбільша довжина – 2097 мм;

фрезерний центр DMU 50V з вертикальними та горизонтальними
фрезерними шпінделями – найбільше навантаження на стіл – до 200 кг;

токарний центр NEF plus 710 – максимальний діаметр деталі – 710 мм,
найбільша довжина – 1100 мм.
Система управління якістю відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2015.
Товар компанії сертифікований відповідно до системи «УкрСЕПРО».
Систематично проводяться роботи з адаптації продуктової лінійки до вимог
міжнародних технічних стандартів.
Українська компанія «СНТ» має на меті надання кожному замовнику послуг
найвищої якості, застосовуючи потужний виробничий та кадровий потенціал.
Компанія відкрита для нових можливостей і запрошує до всебічного
взаємовигідного співробітництва нових партнерів.
ТОВ «Сумська насосна техніка»
вул. Ковпака, 4/1, вул. Машинобудівників, 1, м. Суми
Тел.: +38 050 687 89 17; +38 050 325 73 53
http://www.sumnt.com/
e-mail: marketing@sumnt.com
ТОВ «ДЮК» пропонує широкий асортимент одягу та жіночої, чоловічої,
постільної білизни з бавовни, віскози, шовку, льону, бязі, полікотону, сатину.
Підприємство налагодить ділові контакти з торговельними компаніями,
постачальниками та виробниками тканин і мережива в Україні та світі, надасть
послуги з виготовлення виробів з давальницької сировини.
ТОВ «ДЮК»
вул. Г.Кондратьєва,
м. Суми, Україна 400021
тел.:+38 067 885 53 03, +38 050 573 74 90
факс:+38 0542 77 01 07
e-mail: sumy-duk@ukr.net
Алжирська компанія «NORMISO» прагне встановити ділові контакти з
українськими виробниками приладів для контролю за зварювальними швами
Умова: сумісність з приладами GAMMAMATS типу TSI тa DELTA.
Контакти: www.normiso.com
Тел.: +213 21 341 467, факс: +213 21 341 466, моб. тел.: +213 557 171 777, директор
– 3iaн Картут

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
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

