Від 04.12.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
6 грудня Сумська торгово-промислова палата запрошує на ІV аграрний форум
«Органічне виробництво – повага до себе та своєї землі»
Тема форуму – технології вирощування зернових та олійних культур.
Цей захід вже вчетверте проводиться Сумською ТПП за підтримки Департаменту
агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації.
Мета форуму – поширення знань та успішних практик у сфері органічного
виробництва для аграріїв регіону та стимулювання їх переходу на органічні
технології.
Запрошуються аграрії, які займаються вирощуванням зернових та олійних культур,
представники центральної та місцевої влади, підприємці та науковці Сумщини й
України.
Початок – об 11:00.
Місце проведення: ВЦ «Іллінський», 2 поверх, вул. Іллінська, 7А, м. Суми.
Програма форуму.
Участь у форумі безкоштовна.
Для реєстрації на захід просимо звертатися за тел.: 0542 77 07 67, 066 055 40 66,
067 542 91 19, або на електронну пошту: ves2@cci.sumy.ua
21-23 січня 2020 р. у м. Будапешт (Угорщина) відбудеться ХХXVIII
Міжнародна сільськогосподарська виставка «AGRO+MASHEXPO 2020»,
Основні тематичні напрями виставки:
- сільськогосподарські машини, обладнання в асортименті;
- сільськогосподарські споруди;
- сільськогосподарські послуги;
- рослинництво;
- тваринництво, засоби для годування та догляду;
- добрива та засоби захисту рослин.
Виставка «AGRO+MASHEXPO» проводиться щорічно і є найбільшою
сільськогосподарською виставкою в Угорщині. Це добра можливість для
встановлення ділових контактів з іноземними підприємствами – виробниками
продукції та торгуючими організаціями.
УМОВИ УЧАСТІ:
Вартість участі – 7950 грн. (в т.ч. ПДВ), що включає: переїзд автобусом Ужгород
– Будапешт – Ужгород, проживання в готелі (дві ночі у двомісному номері),
послуги перекладача, вхідні квитки на виставку, організаційні видатки.
У разі зацікавленості, просимо надіслати заповнену заявку на e-mail:
exib@tpp.uzhgorod.ua

30 січня 2020 року в м. Кишинів відбудеться Міжнародний бізнес-форум
«Молдова 2020 року – формування майбутнього міжнародного ділового
співробітництва»
Міжнародний бізнес-форум організовує Торгово-промислова палата Республіки
Молдова в рамках Проєкту Європейського Союзу Enterprise Europe Network
(Європейська Мережа Підтримки Підприємництва) з метою активізації взаємодії
між освітніми закладами і встановлення довгострокових ділових зв'язків між
бізнесовими та науковими спільнотами країн-учасниць.
У роботі Форуму візьмуть участь представники малого та середнього бізнесу,
організацій інфраструктури підтримки бізнесу, керівники державних і громадських
організацій, науково-дослідних інститутів, засобів масової інформації.
Організація Форуму приурочена до Національної Виставки «ВИРОБЛЕНО В
МОЛДОВІ», яка відбудеться 29 січня – 02 лютого 2020 року в МВЦ «Молдекспо»,
яка є однією з найпрестижніших в Молдові.
Збільшено квоти на експорт м'яса птиці з України в ЄС
Європейський парламент ратифікував зміни в економічну частину Угоди про
асоціацію «Україна – ЄС» щодо збільшення квот на безмитні поставки в ЄС м'яса
птиці в 2,5 раза до 70 тис. тонн до 2021 року.
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
У 2020 році обсяг квоти на експорт з України в ЄС становитиме 69,2 тис. тонн.
Кабінет Міністрів увів можливість використання електронної митної
декларації М-16, яка застосовується для декларування товарів вартістю від
100 євро.
27 листопада Кабмін схвалив зміни до постанови від 21 травня 2012 №450 та від
21 травня 2012 №461, що стосуються питань митної справи. Зокрема, введена
можливість використання електронної митної декларації М-16, яка застосовується
для декларування товарів вартістю від 100 євро, що пересилаються на адресу
громадян через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях.
Відзначається, що така норма після доопрацювання відповідних програмних
сервісів дозволить громадянам самостійно здійснювати декларування без
залучення митних брокерів, відповідно надасть їм можливість заощадити кошти на
митному оформленні товарів.
Також змінюється форма декларації М-16.
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 компанія «ІНТЕРСПЛАВ» шукає партнерів для постачання сталі та
сплавів
Сумське підприємство «ІНТЕРСПЛАВ-ХН» і ФОП ДЕГТЯРЬОВ виготовлять на
замовлення нержавіючі та леговані сталі й сплави на нікелевій основі зазначених
та інших марок:


12Х18Н9Т – USA321. jis-su321. DinX10CrNiTi18-10



10Х23Н18 – USA310S. jis SUH310. Din X12CrNi25-20



10Х17Н13М2Т – USA316Ti. jis-sus316Ti. Din X6CrNiMoTi17-12-2



06ХН28МДТ



10Х11Н23Т3МР



ХН38ВТ – USA NO8825 Din NiCr21W



ХН78Т – USA NO6025 Din NiCr20Ti



ХН77ТЮР – jis-NCF80A Din NiCr20TiAl



ХН60ВТ



ХН50ВМТЮБР



ХН75МБТЮ



титан ВТ-1-00

Компанія «ІНТЕРСПЛАВ УКРАЇНА» виготовить на замовлення продукцію
зазначеного та інших розмірів:


заготовки квадратні ф70-100 мм



заготовки трубні ф70-100мм



зливки ф150-300мм – електрошлакового переплаву



сляб 100х470х1000 мм – електрошлакового переплаву



круг, квадрат, смугу – кований або катаний перетин ф30-300мм;



литі та ковані деталі з механічною обробкою за кресленням замовника

Підприємство має потужну виробничу базу:


плавильне відділення індукційних печей



печі електро-шлакового переплаву



електронно-променеву піч



прокатне виробництво



ковальське виробництво

ТОВ «ІНТЕРСПЛАВ»
Вул. Івана Піддубного, 27, м. Суми, Україна
Тел.: +38 050 327 32 70, +38 067 531 46 64
www.intersplav.in.ua e-mail: splav-@ukr.net
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Засвідчення форс-мажорних обставин

Цінові дослідження

Засвідчення документів комерційного характеру

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

