Від 05.10.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Зміни у податковій, митно-тарифній, нетарифній політиці Сполученого
Королівства Великої Британії і Північної Ірландії
У податковій, митно-тарифній, нетарифній політиці Великої Британії впродовж
вересня 2016 року відбулись такі зміни (в тому числі і як результат законотворчої
діяльності Європейської Комісії), що можуть мати вплив на українськобританські торговельно-економічні відносини, кон’юнктуру товарних ринків та
внутрішніх цін:
- оголошено відкриті консультації стосовно реалізації окремих аспектів
державної програми боротьби з тіньовою економікою, зокрема розширення
повноважень податково-митних органів ВБ в питанні витребування
інформації
стосовно
суб’єктів
господарювання
https://www.gov.uk/government/consultations/tackling-the-hidden-economy-extensionof-data-gathering-powers-to-money-service-businesses;
- актуалізовано офіційні роз’яснення щодо особливостей імпорту до ВБ
вогнепальної зброї та засобів захисту - https://www.gov.uk/guidance/importcontrols-on-offensive-weapons#history;
- запроваджено нову систему «Tax-Free Childcare», якою передбачено зменшення
фінансового навантаження на працюючих батьків в питанні забезпечення догляду
за їх дітьми - https://www.gov.uk/government/news/tax-free-childcare-top-thingschildcare-providers-should-know;
- внесено зміни до низки корпоративних податкових формулярів, які
повинні
заповнюватися
суб’єктами
господарювання
https://www.gov.uk/government/news/changes-to-hmrc-corporation-tax-forms;
- започатковано відкриті консультації щодо проекту закону про обіг тютюнової
сировини в ВБ - https://www.gov.uk/government/publications/draft-legislation-rawtobacco-approval-scheme;
- запроваджено антидемпінгові обмеження на експорт до ВБ низки товарів
іноземного походження, зокрема в’єтнамського шкіряного взуття, китайських
безшовних труб та аспартами, індійських труб з високоміцного чавуну https://www.gov.uk/government/publications/anti-dumping-duty-measure-ad2153,
https://www.gov.uk/government/publications/anti-dumping-duty-measure-ad2152,
https://www.gov.uk/government/publications/anti-dumping-duty-measure-ad2137--2,
https://www.gov.uk/government/publications/anti-dumping-duty-measure-ad2150;
- надано офіційні роз’яснення щодо податкових зобов’язань іноземних інтернетмагазинів (зокрема, по сплаті ПДВ), які зберігають продукцію на території ВБ https://www.gov.uk/guidance/vat-overseas-businesses-using-an-online-marketplace-tosell-goods-in-the-uk.
2-4 грудня в Мінську відбудеться Міжнародний фестиваль їжі «Фуд Шоу».
На цьому форумі будуть представлені продукти харчування, технології та
обладнання для виробництва. У рамках цього заходу відбудуться майстер-класи
кухарів, баристів, кулінарів і кондитерів.

Контакти організаторів: ЗАТ «ЕкспоСистем», 220113, м. Мінськ, вул. Мележа, 5,
корп. 1, офіс 432, тел./факс.: +375 17 293 33 02. Відповідальна особа: Поржецька
Юлія Анатоліївна (тел.: +375 29 625 71 25; +375 17 237 20 50).

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Іранська торговельна компанія «Голабі» зацікавлена у співпраці з
українськими підприємствами.
Компанія готова постачати в Україну широкий спектр товарів: сухофрукти;
горіхи; шафран; фісташки; килими ручної роботи; шкіряні вироби, зокрема,
мариновану шкіру; цемент; бітум; різновиди каменів; кахельну плитку; покриття
для підлоги тощо. Водночас «Голабі» зацікавлена в співпраці з українськими
компаніями, імпорті різних товарів для своїх клієнтів. Більше інформації на
сайті: www.ictgco.ir
Фонд управління держмайном при Уряді Киргизької Республіки розпочав
прийом заявок щодо участі в аукціоні з приватизації 100% державного
пакету акцій ЗАТ «Альфа Телеком» (товарний знак «Мегаком).
Початкова вартість пакету акцій компанії становить 14 255 250 000 сом (близько
207 млн. дол. США). Для участі в конкурсі необхідно подати документи не
пізніше 10:00 16 грудня 2016 року за адресою: 720017, м. Бішкек, вул.
Московська, 151, каб. 308. Деталі за тел.: +996 312 61-37-22 або на сайті:
http://www.fgi.gov.kg.
1. Продається 100% акцій діючої угорської сімейної компанії (форма АТ) з
виробництва алкогольних напоїв.
Основними видами продукції є різні фруктові «палінки» (угорська горілка зі
слив, персиків, винограду, груш, яблук) і широкий спектр лікерів. За обсягами
виробництва компанія входить до першої шістки фірм даної галузі, має
багаторічну успішну репутацію, річний обіг складає 7 мільйонів євро, і це майже
загальний обсяг продажів в Угорщині. Кількість працівників: 60. Система
менеджменту якості ISO-9001 та НАССР. Компанія розташована на власній
території розміром 5 га, має дві пробурені свердловини, одна з яких є джерелом
мінеральної води, яка в бутильованій формі також продається на території
Угорщини. Більш детальна інформація – у Торгово-економічному відділенні
Посольства Угорщини в Києві, Trade.KEV@mfa.gov.hu,
тел.: 044 590 01 91.
2. Продається молокозавод в Угорщині.
Підприємство є лідером на ринку молочних продуктів Угорщини, займається
здебільшого виробництвом сиру з козячого молока, але виробляє і продукти з
коров'ячого та овечого молока. Підприємство середнього розміру. Річний обіг –
1,2 мільйона євро. Власний капітал: 800000 євро. Форма власності: сімейний
бізнес. Компанія складається з: власного виробництва, офісу, складу, козячої
ферми, розташованої на 100 га сільськогосподарських земель. У стадії
підготовки знаходиться проект розвитку підприємства на суму близько 1,3
мільйона євро. Більш детальна інформація у Торгово-економічному відділенні
Посольства Угорщини в Києві, Trade.KEV@mfa.gov.hu, тел. 044590 01 91.
Угорська компанія Фертілia Кфт виробник високоефективних і першокласних
добрив для всіх типів сільськогосподарських культур, пропонує українським
партнерам технологію і виробничі лінії для місцевого виробництва.
Типи запропонованих добрив: FertiSol – монодобриво з високим вмістом азоту.

MASSulfix – з високим вмістом сірки і додаванням бору та магнію, можна
використовувати як базове добриво або для весняного поверхневого
підживлення. UMG MICRO – дрібно гранульоване стартове добриво.
Проростання і початковий ріст рослини відбувається із «вибуховою» швидкістю
і ця перевага залишається до кінця вегетаційного періоду. Rizotec – комплексна і
надійна група добрив. Більше інформації на сайті: http://www.fertilia.hu
Тендери у Словацькій Республіці:
 Категорія: Машини та обладнання, сільське господарство, продукти
харчування та напої. Опис: Технології та машини й устаткування, пов’язані з
забезпеченням відновлення біорозпадаючих муніципальних відходів.
Інформація для учасників тендеру надається за умови реєстрації на сайті:
http://www.tender.sk (англ. мовою). Кінцева дата подання пропозицій 21
жовтня 2016 року;
 Категорія: Консалтинг. Інжиніринг. Опис: Геологічне вивчення обраних
потенційних екологічно пошкоджених ділянок. Інформація для учасників
тендеру надається за умови реєстрації на сайті: http://www.tender.sk (англ.
мовою). Кінцева дата подання пропозицій 2 листопада 2016 року;
 Категорія: Машини та обладнання. Опис: Машини «компостування
Holic». Інформація для учасників тендеру надається за умови реєстрації на
сайті: http://www.tender.sk (англ. мовою). Кінцева дата подання пропозицій
17 жовтня 2016 року;
 Категорія: Охорона здоров’я, обладнання та послуги. Опис: Забезпечення
медичною технікою. Інформація для учасників тендеру надається за умови
реєстрації на сайті: http://www.tender.sk (англ. мовою). Кінцева дата подання
пропозицій 25 жовтня 2016 року;
 Категорія: Послуги. Опис: Радіохімічний аналіз проб води і ґрунтів.
Інформація для учасників тендеру надається за умови реєстрації на сайті:
http://www.tender.sk (англ. мовою). Кінцева дата подання пропозицій 25
жовтня 2016 року;
 Категорія: Послуги. Опис: Гендерне насильство. Інформація для
учасників тендеру надається за умови реєстрації на сайті: http://www.tender.sk
(англ. мовою). Кінцева дата подання пропозицій 30 жовтня 2016 року.
Тендери в Чеській Республіці:
 Державна організація адміністрація залізничної інфраструктури
оголосила тендер на розробку технічного проекту та проектної документації
на будівництво «Оптимізація ділянки залізниці Мнєльнік – Літомнєржіце
дольні». Вартість проекту 29,348 млн. чес. крон (близько 1,211 млн. дол.
США) без ПДВ. Кінцева дата подання пропозицій 16 листопада 2016 року;
 Державне підприємство «Чеська пошта» оголосила тендер на
забезпечення ліцензійної підтримки програмного продукту SW SAP, який
використовується замовником. Вартість проекту 170 млн. чес. крон (близько
7,013 млн. дол. США) без ПДВ. Кінцева дата подання пропозицій 31 жовтня
2016 року.

За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-07-67 та на ел.
скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги юридичного характеру
Послуги у сфері державних закупівель
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
З повагою, Сумська ТПП

