Від 06.11.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи

Сумська торгово-промислова палата запрошує промислові підприємства
регіону долучитись до регіональної дискусії промисловців Сумської області, яка
відбудеться 14 листопада в рамках Другого українського індустріального
тижня (ДУІТ), який проводиться в регіонах України, з метою стимулювання
використання сучасних підходів до підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних промислових підприємств
Місце проведення – ВЦ «Іллінський» Сумської ТПП (за адресою: місто Суми, вул.
Іллінська, 7-а), 2 поверх, конференц-зал «Атріум».
Дискусії будуть сфокусовані на таких пріоритетних напрямках індустріальної
трансформації:
1) Цифрова трансформація промисловості;
2) Смарт-спеціалізація, кластеризація та індустріальні парки;
3) Ресурсоефективність виробництва і циркуляційна економіка;
4) Стимулювання експорту.
Сумська ТПП звертається до підприємств регіону із пропозицією
виступити із презентацією свого досвіду (своїх досягнень) в одному із
чотирьох пріоритетних напрямках індустріальної трансформації.
Серед основних завдань ДУІТ:
- отримати практичний зворотній зв’язок від бізнесу щодо проблем та
перешкод на шляху до індустріальної трансформації, які мають бути усунені за
допомогою державного втручання для формування завдань новообраним народним
депутатам, новому складу Уряду України, органам місцевого самоврядування;
- демонструвати успішні історії практичної трансформації промислових
підприємств, стимулювати поширення та обмін інформацією на міжрегіональному
та національному рівнях;
- стимулювати розробку регіональних програм розвитку промисловості з
фокусом на промислових хай тек, ґрунтуючись на тісній взаємодії у трикутнику:
влада-бізнес-наука.
З метою ефективного проведення зазначеного заходу, Сумська ТПП звертається до
Вас із проханням до 12.11.2019р. заповнити анкету, що додається. Результати
анкетування будуть у зведеному вигляді озвучені та проаналізовані під час заходу.
Просимо повідомити про можливість Вашої участі та звертатися для уточнення
організаційних питань на електронну пошту: ves1@cci.sumy.ua або за телефонами:
(0542) 77-07-67, 067-542-91-19, 050-407-22-25.
Додаток:

1. Анкета для підприємств.
2. Проєкт програми регіональної дискусії промисловців Сумської області в
рамках Другого українського індустріального тижня.
20 листопада ТПП України разом з Посольством Пiвденно-Африканської
Республiки в Українi проведуть презентацiю торговельного, економiчного та
туристичного потенцiалу Південно-Африканської Республiки з нагоди
вiдзначення 25-oї рiчницi встановлення Демократiї в ПАР
Захiд вiдбудеться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33,4 поверх,
конференц-зала «Колiзей». Програма заходу додається.
Початок презентацiї о 14:00, реєстрацiя – з 13:30.
Вартiсть участi у заходi – 360 грн. (включаючи ПДВ).
Запрошуємо Вас та пiдприємства Вашого регiону взяти участь у зазначенiй
презентацiї.
У разi згоди просимо заповнити реєстрацiйну анкету на сайтi ТППУ
(https://ucci.org.ua/).
11 листопада вiдбудеться спiльне розширене засiдання Антикризової ради
громадських органiзацiй України та Правлiння УСПП
Запрошуються члени Антикризової ради громадських органiзацiй України, члени
Правлiння та керiвники РВ УСПП, керiвники громадських органiзацiй, бiзнесу,
наукових iнституцiй, експерти та представники ЗМI для вiдвертої дискусiї щодо
основних параметрiв Програми дiяльностi Уряду та пропозицiй, що мають бути
вiддзеркаленi у Державному бюджетi на 2020 рiк задля зростання економiки
країни, а також заявлених владою реформ у ключових сферах: обiг земель
сiльськогосподарського призначення, приватизацiя, посилення фiскального тиску,
доступнiсть фiнансових ресурсiв тощо.
Засiдання вiдбудеться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33,
Торгово-промислова палата України, конференц-зал «Колiзей» (4-й поверх).
Початок роботи об 11:00. Реєстрацiя – з 10:00.
Попередня реєстрацiя обов'язкова
Вiдомостi про учасника (П.I.П., посада, контактний телефон чи e-mail) прохання
надати до 8 листопада 2019 року за контактами:
e-mail: mаsnikfg@usрр.org.ua тел./факс: 044 536-96-37, 536-96-41


Телефон для довiдок: 050 353-33-88.

15-17 грудня у Міжнародному Багдадському виставковому центрі (Республіка
Ірак) відбудеться II Виставка «Технології безпеки майбутнього»
Необхідна інформація – в організаторів заходу: info@ssp-iraq.com
eng.shahal2016@gmail.com info@bg-iq.net
тел.: 009647712782919, 009647708885609, 009647905984770
Виставки в Казахстані, м. Алмати, у 2020 році, організовані виставковою
компанiєю «D-Ехро»

12-14 березня – Друга мiжнародна виставка зооiндустрiї «ЗооСад 2020», ТРЦ
«Grand Park, 6 сектор;

22-24 квiтня – 12-та мiжнародна виставка «Квiти Flowers Almaty 2020»,
«Фазенда 2020», ВЦ «Атакент»

ЄБРР в рамках ініціативи ЄС #EU4Business запрошує українські малі та
середні підприємства взяти участь у КАТАЛОЗІ УКРАЇНСЬКИХ
ВИРОБНИКІВ, який буде поширюватись під час виставки імпортних
товарів і послуг China International Import Expo 2019 (СІІЕ)
CIIE 2019 – одна із найбільших у світі виставок, яка 5-10 листопада збере у
Шанхаї виробників-експортерів, а також імпортерів та баєрів з усіх країн світу
та понад 400 тисяч відвідувачів!
Бажаєте, щоб усі вони дізналися про вашу продукцію чи послуги?
Заповніть реєстраційну форму https://forms.gle/cF8fiZpKiynRmsV76 [5]
на участь укаталозі та скористайтесь можливістю знайти потенційних
покупців та контрагентів із КНР!
Каталог буде поширено на українському комерційному Національному
стенді, організованому Торгово-промисловою палатою України в рамках
СІІЕ 2019, а також розміщено на веб-сайті виставки.
До уваги аграріїв! Тенденції на ринку сільськогосподарської продукції в
Узбекистані
Посольство України в Республіці Узбекистан у рамках діяльності Ради експортерів
та інвесторів при МЗС України повідомляє про підвищений попит у Республіці
Узбекистан на худобу, пов'язаний з ефективною роботою державної Програми
розвитку фермерських господарств, яким надаються пільгові кредити на закупівлю
худоби з інших країн. Лише за 2019 рік у рамках програми «Кожна сім’я –
підприємець» на розвиток тваринництва та птахівництва було виділено понад 170
млн. дол. США пільгових кредитів. Завдяки цьому поголів’я рогатої худоби
збільшилося на 550 тисяч голів, птиці – на 6 мільйонів 130 тисяч. Однак,
незважаючи на ці кроки, населення країни все ще не забезпечене доступною
м’ясною та молочною продукцією.
Актуальною проблемою галузі є безперебійне постачання кормів. У
тваринництві потреба в кормі власними ресурсами забезпечується на 30-35%, у
птахівництві – на 15%, значна частина кормів імпортується.
Відповідно до доручень Президента РУ, до 2021 року в Узбекистані мають бути
створені 270 тваринних підприємств і 260 молочних підприємств.
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
Аукціон в Киргизькій Республіці
Державний комiтет промисловостi, енергетики та надрокористування Киргизької
Республiки оголосив аукцiон на отримання лiцензiї на право проведення
геологорозвiдувальних робiт на «Балачичканськiй площi» родовище залiза, титану
та ванадiю, яке розташоване в Талаському районi Таласької областi (iнформацiя
додається).
Документи для участi у конкурсi необхiдно надати не пiзнiше 15:00 18 листопада
2019 р. на адресу Агентства: м. Бiшкек, просп. Еркiндик 2, каб №221.
Бiльше iнформацiї про конкурс – за телефоном: +996 312 90 40 40 (дод. 1021) або
на офiцiйному сайтi Державного комiтету промисловостi, енергетики та
надрокористування КР за посиланням: http://www.gkpen.kg/ (роздiл – конкурси та

аукцiони)
Румунська компанія Нороферт шукає партнерів в Україні
Нороферт виробляє біодобрива, органічні фітосанітарні
продукти такі як інсектициди та фунгіциди, здійснює обробку насіння та листяних
рослин, а також має потенціал для виробництва під замовлення
органічних добрив з урахуванням потреби в посіві, специфіки площ та
ґрунтів, а також стадії росту рослин.
Компанія постачає свою продукцію румунським фермерам, а також укладає угоди
з дистриб'юторами Молдови та Греції планує і далі розширювати економічні
зв’язки.
Компанія наразі має дві основні лінії: Norofert Organics – для органічних добрив,
яка наразі складається з понад 20 продуктів та Norofert Fito – для виробництва 8
біопродуктів, призначених для дрібних фермерів (обробіток до 1 га) та хобісадівників, що вирощують фрукти, овочі та квіти.
Компанiя «NАNJILILЕ Investment Limited» (Замбiя) зацiкавлена в закупiвлi в
Українi насiння соняшнику з високим вмiстом олiї для дроблення та
виробництва олiї
Додаткі: Комерцiйна пропозицiя та презентацiя.
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

