Від 05.02.2020 р.
Регіональні та міжнародні заходи
20-21 лютого у м. Сенец (Словаччина) відбудеться УкраїнськоСловацький бізнес-форум
Ключові сфери: будівництво, виробництво будматеріалів, впровадження
енергозберігаючих технологій в будівництво та функціонування
житлових будинків.
Учасникам заходу пропонується представити інформаційні буклети англійською
мовою щодо компаній, які вони представляють, та новітніх технологій, а також
презентації у вигляді слайд-шоу тощо. Робоча мова англійська, українська. Для
індивідуальних перемовин, за потреби, будуть залучені перекладачі.
9-10 березня 2020 року у м. Абіджан (Кот-д’Івуар) 8-го інвестиційного форуму
Africa CEO FORUM
Детальна інформація про захід розміщена на вебсторінці
https://www.theafricaceoforum.com/en/
Перелік виставкових заходів в Узбекистані у 2020 році
Торгово-промислова палата України разом з EY та ЄБРР (Європейський банк
реконструкції та розвитку) запрошують вас взяти участь у щорічному огляді
бізнес-клімату в Україні Business Sentiment Barometer 2020, що проводиться
серед клієнтів і партнерів наших організацій
Мета огляду – аналіз трендів бізнес-середовища, виявлення потреб і
перешкод для його розвитку.
Потенційні учасники – понад 8 000 керівників малих, середніх та великих
підприємств в Україні
Орієнтовні терміни
Збір даних: січень-лютий 2020 року
Випуск звіту і презентація результатів: березень 2020 року
Результати:
1. Детальний аналітичний звіт із огляду
бізнес-клімату в Україні Business Sentiment Barometer 2020 (далі – «Детальний
Звіт»), що буде надсилатися учасникам огляду на
надані ними адреси електронної пошти
2. Стислий звіт із огляду бізнес-клімату в Україні Business Sentiment Barometer
2020 (далі – «Стислий Звіт»), що буде у відкритому доступі
Детальний Звіт та Стислий Звіт разом іменуються «Звіти».
* Дослідження проводиться шляхом
онлайн-опитування.
* Дані у Звітах будуть наведені в знеособленому та узагальненому
вигляді.

Будь ласка, перейдіть за посиланням [опитування] для проходження опитування.
Звертаємо Вашу увагу, що заповнення граф «Назва Вашого підприємства» та
«Ваша адреса електронної пошти» не є обов'язковим. Однак, заповнюючи ці графи,
Ви зможете отримати від EY Детальний Звіт та іншу інформацію.
У лютому 2020 року в Києві відбудуться експертні українсько-узбецькi
переговори за участю представників українських племiнних господарств та
агрофірм, якi спецiалiзуються на розведеннi худоби. Долучайтесь!
Мiнiстерство сiльського господарства Казахстану заборонило вивіз живої худоби
(жiночої статi – маточного поголiв'я) з Казахстану термiном на шiсть місяців і
найближчим часом має намiр запровадити заборону експорту живого поголiв'я
худоби усiх статево-вiкових груп.
Ця ситуацiя пов'язана з тим, що масовий експорт живої худоби для подальшої
переробки та перепродажу створив в Казахстанi передумови для спекулятивного
пiдвищення цiн на м'ясну продукцiю та призвiв до зниження завантаження
казахстанських м'ясопереробних пiдприємств i вiдгодiвельних майданчикiв.
Держпрограмою розвитку АПК на 2017-2021 роки перед Мiнсiльгоспом стоїть
завдання збiльшити експорт переробленої продукцiї в 2,5 раза. У зв'язку з цим,
Мiнiстерство сiльського господарства Казахстану вирiшило повнiстю зупинити
вивезення живого поголiв'я великої i малої рогатої худоби всiх статево-вiкових
груп з Казахстану. Вiдповiднi поправки будуть внесенi до спiльного наказу
Міністерства сiльського господарства i Мiнфiну РК «Про деякi питання вивезення
сiльськогосподарських тварин».
17 сiчня 2020 року голова НПП РК «Атамекен» Аблай Мирзахметов заявив, що
через ситуацiю, що склалась, Казахстан стає сировинним придатком Узбекистану.
Таким чином, влада має намiр вирiшити проблему масового вивозу худоби в
Узбекистан i неповного завантаження казахстанських м'ясопереробних
підприємств.
Слiд зазначити, що в Республiцi Узбекистан тривалий час спостерiгається
пiдвищений попит на худобу, пов'язаний iз ефективною роботою державної
Програми розвитку фермерських господарств Узбекистану, вiдповiдно до якої
декханським (фермерським) господарствам надаються пiльговi кредити на
закупiвлю худоби з iнших країн. Лише за 2019 рiк у рамках програми «Кожна сiм'я
– пiдприємець» на розвиток тваринництва було видiлено 1 трильйон 603 мiльярди
сумiв (понад 170 млн. дол. США), птахiвництва – 332 мiльярди сумiв пiльгових
кредитiв. Завдяки цьому поголiз'я дрібної рогатої худоби збiльшилось на 550 тисяч
голiв, птиці – на 6 130 тисяч.
Однак, незважаючи на цi кроки, населення країни все ще не забезпечене
доступною м'ясною i молочного продукцiєю. Актуальною проблемою галузі є
безперебiйне постачання кормiв. У тваринництвi потреба в кормах власними
ресурсами вирішується на 30-35%, у птахівництві – на 15%, частина кормів
імпортується.
Вiдповiдно до доручень Президента Республіки Узбекистан, до 2021 року в
Узбекистані мають бути створенi 270 тваринницьких комплексів i 260 молочних
пiдприємств або тваринних кластерiв, розрахованих на утримання 300-500 голiв
худоби кожен. Вiдповiдальним особам доручено прискорити цей процес.
Крiм того, керiвництво РУз зацiкавлене у створеннi тваринницьких
кластерiв, особлива увага тваринництву також надається в Автономнiй
Республiцi Каракалпакстан, з боку держави стимулюється розвиток племінної
справи, що дозволить пiдвищити продуктивнiсть тваринництва. Мiністерству
фiнансiв, Мiнiстерству економiки та промисловостi доручено, спираючись на
досвiд iнших країн, розробити механiзм субсидування витрат, який дозволить
знизити вартiсть продукцiї.

У зв'язку iз викладеним, запрошуємо зацікавлених виробників Сумщини на
експертні українсько-узбецькi переговори, якi відбудуться в лютому ц.р. у
Києвi. Йдеться про представників племiнних господарств та агрофірм, якi
спецiалiзуються на розведеннi худоби.
Переговори мають на меті встановлення контактiв з представниками профiльних
узбецьких вiдомств для подальшого нарощування українського експорту худоби до
Узбекистану.
Також рекомендуемо українським виробникам кормiв для птахівництва та
тваринництва активiзувати свою роботу на узбецькому аграрному ринку.
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
Голова Бальджуванського району Хатлонської області Республіки
Таджикистан М.Зоїрзоди звернувся до Посольства України в Таджикистані з
пропозицією співпраці з українськими компаніями за такими напрямками:
- налагодження співробітництва між діловими колами вказаного району та регіонів
України, зокрема щодо залучення інвестицій та обміну досвідом згаданого
таджицького регіону з українськими містами;
- інвестування у будівництво цегляного заводу, заводу з виробництва щебню,
молочного комбінату та об’єктів громадської інфраструктури.
Казахстанська компанія ТОВ «Сариарка-Energy» зацікавлена у
співробітництві з українськими партнерами, зокрема з метою отримання
комерційних пропозицій з переліком обладнання та устаткування для гірничорудної промисловості.
Контактна інформація: Zhalyn Mine, Saryarka-Energy LLP, Shakirov str. 33/1,
Karaganda 100000 Tel. (7212)922712, 922710.
Казахська компанiя ТОВ «AC CAT» зацiкавлена в налагодженнi комерцiйних
зв'язкiв з українськими постачальниками сiльгосппродукцiї
Йдеться про фуражну (кормова) кукурудзу, пшеницю, ячмiнь з об'ємами
постачання 20-25 тис.тонн на мiсяць.
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

Сільськогосподарська дорадча служба

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»

Більше новин читайте у свіжому номері журналу «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

