Від 06.02.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Енергоефективність – запорука успішності вашого бізнесу
Це меседж II Міжнародної конференції в Сумській області
«Енергоефективність-2019», яка відбудеться в ВЦ «Іллінський» (м. Суми, вул.
Іллінська, 7а) 28 лютого 2019 року, з 10:00 до 17:00.
Форум має на меті заохочення малого та середнього бізнесу до впровадження
інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у власне виробництво, а
також у сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг.
У ході конференції буде розглянуто комплекс питань державної політики та
сучасних вітчизняних і світових практик за напрямками:
-

термомодернізація;

водопідготовка та обладнання для вузлів обліку води, сучасне
енергозберігаюче насосне обладнання для водопостачання;
-

аналітичні системи обліку води;

-

енергоефективне обладнання та новітні будівельні матеріали;

-

реалізація енергосервісних контрактів;

-

енергоаудит;

-

сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем;

-

розробки провідних українських наукових установ для галузі ЖКГ;

реалізація енергоефективних проектів банківськими установами Сумської
області та багато іншого.
У рамках секційного засідання представники МСБ отримають «дорожню
карту» зі встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії за
зеленим тарифом».
На Міжнародну конференцію запрошується бізнес-спільнота Сумщини, України та
зарубіжжя, яка:

впроваджує енергоефективні технології на виробництві, прагнучи зробити
свою продукцію конкурентоспроможною як в Україні, так і на міжнародних
ринках;

працює у сфері надання комунальних послуг (тепло-, енерго-,
водопостачання та водовідведення, обслуговування житла);

виробляє різноманітне сучасне енергоефективне обладнання, в тому числі
для сфери ЖКГ та муніципальних послуг;


підприємства та установи бюджетної сфери;


представники державної влади, органів місцевого самоврядування,
наукового та банківського секторів.

З Програмою II Міжнародної конференції «Енергоефективність-2019» можна
ознайомитись на сайті Сумської ТПП: cci.sumy.ua
Для участі у пленарній та секційній роботі Форуму слід зареєструватися,
заповнивши Заявку та надіславши її на e-mail: ves2@cci.sumy.ua до 18 лютого
2019 року.
Деталі – за телефоном: +38 (0542) 61 09 45, 067 542 91 26, e-mail:
press@cci.sumy.ua
Росія ввела заборону на ввезення українських товарів
Згідно з Постановою Уряду РФ від 29 грудня 2018 р № 1716-83 «Про заходи щодо
реалізації Указу Президента Російської Федерації від 22 жовтня 2018 р. №592»
введено заборону на ввезення в Російську Федерацію товарів, країною походження
яких та країною відправлення яких є Україна, або які переміщуються через
територію України, відповідно до переліку.
Щодо продовження квоти на iмпорт сталевої катанки i арматури до Марокко
Мiнiстерство промисловостi, торгiвлi та технологiй Марокко прийняло рiшення
щодо продовження квоти на iмпорт довгомiрної металопродукцiї термiном на 3
роки.
Мiнiстерство промисловостi, торгiвлi та технологiй обмежило щорiчну квоту на
iмпорт арматурного дроту i сталевої катанки до 96 631 т та 146 410 т вiдповiдно до
кiнпя 2019 року, при цьому частка iмпортної арматури, як очiкується, збiльшиться
на 10% за рiк.
У разi, якщо вищевказана продукцiя буде ввезена з порушенням встановлених
правил, передбачається застосування додаткового тарифу в розмiрi 58 дол. США за
1 т. Зазначенi обмеження вводяться з метою захисту продукцiї вiтчизняної
промисловостi з випуску сортового прокату.
У 2014 р. урядом Марокко було запроваджено на 4 роки антидемпiнгове мито
(максимум 22% з поступовим зниженням) на iмпорт холодного прокату з метою
захисту єдиного нацiонального виробника плоского прокату в країнi «Магрiб сталь»
(Maghreb Steel), конкурентами якого стали європейськi та турецькi iмпортери.
Марокко є країною iмпортером зарубiжної металопродукцiї, яка включає в себе
чорнi метали та вироби з чорних металiв, мiдь та вироби з неї, а також алюмiнiй i
вироби з нього та iнших виробiв з недорогоцiнних металiв.
Головними постачальниками металопродукцiї зазначених товарних груп до
Марокко є Францiя, Iталiя, Iспанiя, Туреччина i США, у незначнiй мiрi РФ.
17-21 лютого в Дубаї відбудеться найбільша виставка для експортерів
Gulfood 2019
ТОВ «Прайм Групп Україна» пропонує своє представництво на цьому заході від
вашої компанії. Ви можете налагодити корисні економічні зв’язки, заощадивши
1500 $. Вартість поїздки представника ТОВ «Прайм Групп
Україна» коштуватиме для Вас 500$, якщо ж поїде ваш працівник вартість
поїздки складе щонайменше 2000$.
У виставці візьмуть участь представники 185 країн світу, що дасть можливість гідно представити ваш бренд на міжнародній платформі.
Контактна особа: Браткевич Ірина Олександрівна, тел: +380673230575;
+380976846051
м. Київ, вул. Виборзька, буд. 70-А, оф. 205

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 2, оф.41
м. Одеса, вул. Пирогівська, 19, оф.3
http://www.buhgalterhelp.com/
20-22 лютого в «Баку Експо Центрi» (Азербайджанська Республіка) відбудеться
Мiжнародна Каспiйська виставка нерухомого майна та інвестицiй – «Caspian Realty»
Це найбiльша мiжнародна виставка нерухомого майна та iнвестицiй Азербайджану, яка
стане важливою платформою для демонстрацiї проектiв компанiями, якi займаються
будiвництвом та операцiями з нерухомiстю.
Основна мета виставки – пожвавлення ринку нерухомого майна Азербайджану,
збiльшення обсягу вкладених мiсцевих та iноземних iнвестицiй в цю галузь, а
також демонстрація iноземним iнвесторам iснуючого iнвестицiйного середовища,
пов'язаного з ринком нерухомостi, залучення їх до процесу приватизацiї. Виставка буде
мати велике значення з точки зору приваблення експертiв i суб'єктiв пiдприємницької
дiяльностi в сферi нерухомостi до спiвпрацi з азербайджанськими партнерами та роботи на
ринку АР.
Запрошуємо до участі у виставці «Caspian Realty».
Додаткову iнформацiю про виставку можна знайти на сайтi https://caspianrealty.az/
Контактна особа - начальник вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва Державного
комiтету з майнових питань Ельшад Ханалiбейлi, тел.: +99412 4902408,
e-mail: еkhаnаlibеуli@еmdk.gоv.аz
5-10 листопада 2019 року у місті Шанхай (Китайська Народна Республіка)
проходитиме Друга Китайська міжнародна імпортна виставка «CIIE – 2019»
Організатор заходу – Міністерство комерції КНР.
Отримати детальну інформацію про захід та умови участі можна на сайті:
www.ciie.org, у пані Цюн Сюаньє: e-mail: ua@mofcom.gov.cn або у департаменті
економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації за тел.:
(0542) 22-37-48.
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
Підприємець з Венесуели прагне придбати в Україні пшеничне борошно
середньої якості для виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів, по
одному 40- футовому контейнеру кожного виду
Поставка продукту на умовах FОB або CIF порт Maracaibo (Venezuela)
Оплата: акредитив одного з іспанських банків.
Підприємець просить надіслати: ціну в $ USA за 1 тонну, фізико-хімічні
характеристики борошна, вагу мішка, їх кількість у контейнері, вагу контейнеру,
чи може бути надрукована назва замовника на мішку.
Зацікавленим особам слід звертатися до Директора представництва
Торгово-промислової палати України в Іспанії Рафаеля Васкеса.
Вул. Лепанто, буд. №192, 1 поверх, «Бюро», 08013, Барселона
Автономна спільнота Каталонія, Королівство Іспанії.
WhatsApp/Viber +34 669 162 688 fediuk6@hotmail.com

Алжирська компанiя «Аl Baraka Food Investment» зацікавлена у встановленнi
дiлових контактiв з українськими експортерами сиропу глюкози
Крiм того, компанiя iнформує, що сферою її дiяльностi є також iмпорт в Алжир
сухого молока, соєвого лецитину, олiї та жирів рослинних, бiкарбонату натрiю,
лимонної кислоти тощо.
Контактнi данi компанiї «Аl Baraka Food Investment» : www.elbarakafood.com, тел.:
+213 36 74 75 67, факс: +213 36 74 76 77, моб. тел.: +213 557 171 777, директорАбдельсалям АССIЛА.
Посольство України в АНДР готове надати сприяння пiдприємствам
агропромислової галузi України у налагодженні експорту зазначених товарів до
Алжиру.
Данська компанiя «Lеаndеr А/S» шукає в Україні постачальникiв меблiв для
спiльних проектiв
Компанiя заснована 2003 року. Займається розробкою i дизайном дитячих меблiв та
експортує продукцiю до 30 країн свiту. Компанiя шукає шляхи розширення свого
бiзнесу на нових ринках, у тому числi, в Українi. У виробництвi своєї лiнiї меблiв
«Lеаndеr А/S» використовує тверду та гнуту деревину, а також наголошує, що
український партнер повинен мати вiльну виробничу потужнiсть на 1-2 млн. євро.
3 iнформацiєю про компанiю можна ознайомитись за посиланням:
www.leander.com. Контактнi данi – Stig Lеаndеr Nielsen, Designer&Owner, е-mаil:
sln@leander.com, телефони: +45 8723 1344, моbilе: +45 2233 4688, поштова адреса:
«Lеаndеr А/S» – Georg Jensens Vеj 8, DK-8600 Silkеbоrg
Державний концерн «Туркменхiмiя» вiд iменi тендерної комiсiї оголошує
мiжнародний тендер на проектування i будiвництво «пiд ключ» установки з
виробництва комплексних мiнеральних добрив (NРК), а також комплексних
добрив рiзних добавок (Cu+2, Zn+2, Mn+2, В, S тощо), в складi Туркменабатского
хiмiчного заводу, Лебапський велаят, Туркменiстан.
Термін подачі пропозицій – 18 лютого 2019 року.
Бiльш детальна iнформацiя стосовно умов проведення тендеру – в тендерному
запрошеннi.
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

