Від 07.03.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Сумська ТПП вітає представниць прекрасної статі Сумщини з Міжнародним
жіночим днем 8 Березня!
ТПП України спiльно з USАID «Лiдерство в економiчному врядуваннi»
(ЛЕВ) реалізує партнерську навчальну програму «Комплексний пiдхiд до
експорту, як запоруку мiжнародного успiху компанiї»
Мета програми – надати пiдприємствам малого та середнього бiзнесу практичнi
навички та сформувати в учасникiв навчання комплексний пiдхiд до експортної
дiяльностi.
Програма включає шiсть одноденних тренiнгiв з питань первинного та
поглибленого вивчення потенцiйних ринкiв, експортного бiзнес-планування,
пошуку партнерiв та керування бiзнес-контактами. Тренiнги мають на метi
вирiшити найважливiшу потребу МСБ – надати знання та сформувати практичнi
навички з пошуку нових ринкiв і розбудови довгострокових партнерських бiзнесзв'язкiв. Тренiнги доповнюватимуть один одного, вибудовуючи, таким чином,
чiтке розумiння комплексної стратегiї розвитку експортної дiяльностi. Iнтервал
мiж тренiнгами (блоками) – 4-5 тижнiв.
Цiльова аудиторiя програми – пiдприємцi малого та середнього бiзнесу,
представники бiзнес-асоцiацiй та бiзнес-об'єднань лише з областей, які буде
вiдiбрано на конкурснiй основi. Слухачi, якi пройдуть повний цикл навчання,
отримають вiдповiднi сертифiкати USАID LEV. Передбачається, що в
середньому в регiонi пройдуть навчання 30 учасникiв.
Орiєнтовна дата заходу та мiсце проведення першого тренiнгу:


16.03.2017 р. – м. Тернопiль, Тернопiльська ТПП,



17.03.2017 р. – м. Вiнниця, Вiнницька ТПП.

Для участi у вiдборi представники МСБ, якi мають бажання стати учасниками
Програми, повиннi заповнити аплiкацiйну форму USАID за посиланням:


м. Тернопiль: http://lev.org.ua/ua/news/Ternopil_export.html



м. Вiнниця: http://lev.org.ua/ua/news/Vinn_export.html

Детальна iнформацiя стосовно зазначеного заходу вказана в Програмi.
Міжнародні форуми в США і Канаді
У березні 2017 року, за пiдтримки Ради експортерiв та iнвесторiв при МЗС
України, ТОБ «A7 ГРУП» проводитиме мiжнароднi форуми «Invest & Trade in
Ukraine» в м. Х'юстон, 09-10 березня, та м. Сан-Франциско, 13-14 березня.
Програми вищезазначених форумiв та порядок реєстрацiї учасникiв мiстяться за
посиланнями: www.a7conf.com/atlantic
У разi необхiдностi отримання додаткової iнформацiї, просимо звертатись до

контактної особи ТОВ «A7 ГРУП» – Марини Скрипник, менеджера зі зв'язків з
громадськiстю, тел.: +38 044 227 27 77, +38 095 420 76 49, marina@a7-group.com
(в копiї: rei@mfa.gov.ua).
15 травня 2017 року в м. Мiннеаполiс (штат Мiннесота, США) проходитиме
американсько-український торговельно-iнвестицiйний форум
Захід органiзований Генеральним консульством України в Чикаго у спiвпрацi з
Департаментом торгiвлi штату Мiннесота (США).
Метою проведення форуму є поглиблення спiвпрацi мiж компанiями України та
США в контекстi збiльшення обсягiв експорту/iмпорту, залучення нових
партнерiв, iнвестицiй, консультативно-технiчної допомоги тощо.
У рамках форуму буде проведено обговорення проблем, з якими стикаються
представники агробiзнесу обох країн, будуть також органiзованi зустрiчi з
представниками найбiльших компанiй штатiв Мiннесота та Пiвнiчна Дакота, якi
спецiалiзуються на сiльськогосподарському бiзнесі.
У разi зацікавленості, просимо звертатися безпосередньо до органiзаторiв
форуму, надiславши свiй запит за адресою: usc@mfa.gov.ua.
З нагоди річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і
Республікою Сербія у травні 2017 року в м. Нові Сад пройдуть «Дні України
в Сербії»
Планується поєднати даний захід із візитом відповідальних осіб високого рівня
нашої держави до Республіки Сербія. У рамках «Днів України у Сербії» разом із
культурно-мистецькими заходами будуть організовані також заходи
економічного характеру, а саме українсько-сербський бізнес-форум та
національна експозиція нашої країни на Міжнародному сільськогосподарському
ярмарку в м. Нові Сад.
Організатори заходу підготували насичену програму для учасників, яка включає
демонстрацію сільськогосподарської техніки, національну виставку худоби та
органічного виробництва, міжнародні В2В ділові зустрічі. У Новосадському
виставковому центрі будуть організовані рекламні акції, презентації, наради
експертів та інші бізнесові заходи.
Крім того, цього року учасникам будуть запропоновані нові цікаві виставкові
заходи:
- зелена лінія – майданчик для науковців і молодих учених, де вони зможуть
презентувати нові наукові досягнення в галузі сільського господарства та
агробізнесу;
- торги худоби – майданчик, на якому планується купувати та укладати угоди на
купівлю худоби;
- біржа зайнятості – пропозиції та пошук роботи в галузі сільського господарства;
- гастрономічна спадщина – збереження та просування традиційної та
регіональної кухонь.
Торгово-промислова палата України планує організувати в період з 13 до 19
травня 2017 року колективний стенд на Міжнародному сільськогосподарському
ярмарку в м. Новий Cад і запрошує всіх бажаючих взяти участь у цьому заході.
Під час роботи виставки для українських учасників будуть організовані зустрічі в
ТПП Республіки Сербія та в державних установах країни, двосторонні
переговори та відвідування сербських підприємств з метою ознайомлення з
умовами роботи на сербському ринку.
ТПП України пропонує для всіх бажаючих додаткові послуги щодо організації

програми перельоту та перебування під час проведення виставки за спеціальними
груповими тарифами.
У разі зацікавленості просимо заповнити Анкету та відправити її за адресою:
ems58@ukr.net.
Координатор заходу: Малахівська Станіслава – 27917 50, моб. тел.: 0672329220,
електронна адреса: ems58@ukr.net.
30 травня – 1 червня в м. Запорiжжя, у виставковому комплексi «КозакПалац», буде проведено «Еко Форум», приурочений до Мiжнародного дня
охорони навколишнього середовища
Важливiсть цього заходу обумовлена необхiднiстю полiпшення екологiчного
стану та покращення якостi життя мешканцiв iндустрiальних мiст i регiонiв
України, де зосереджена значна кiлькiсть металургiйних, машинобудiвних,
хiмiчних та iнших виробництв. Тому головною метою «Еко Форуму» є
представлення промисловим пiдприємствам, малому та середньому бiзнесу
перспективних екологiчних проектiв, iнновацiйних природоохоронних
технологiй, пропаганда екологiчної культури серед населення, налагодження
конструктивної взаємодiї органiв державної влади, мiсцевого самоврядування,
представникiв науки, бiзнесу та громадськостi.
У рамках заходу відбудеться екологiчний форум, виставка сучасних технологiй
захисту навколишнього середовища, «круглi столи» та майстер-класи, конкурс
екологiчних проектiв.
Координатор заходу – Мiщанин Вадим Васильович, тел.: (061) 213-50-26, е-mаil:
mv@cci.zp.ua, www.ziif.in.ua
У Таджикистані запроваджено податкові пільги для окремих підприємств
За iнформацiєю Посольства України в Республiцi Таджикистан та Iсламськiй
Республцiцi Афганістан, у держбюджетi Таджикистану на 2017 рiк передбачено
надання податкових пiльг для окремих таджицьких пiдприємств. Зокрема, вiд
сплати податку на додану вартiсть, акцизiв i митних зборiв звiльняються ТЕЦ
мiста Душанбе, якi використовуватимуть iмпортний малосiрковий мазут, окремi
пiдприємства, що здiйснюють ввезення технiки, спецiального комунального i
пасажирського транспорту, запасних частин до нього, транспорту швидкої
допомоги, перелiк i кiлькiсть яких затверджується Урядом Республіки
Таджикистан, придбаних за рахунок бюджету м. Душанбе.
Також у 2017 роцi знижено на 10% ПДВ на ввезення пшеницi (за винятком
пшеницi, iмпортованої для виробництва пiдакцизних товарiв) та її постачання на
пiдприємства з переробки пшеницi.
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.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Тендери в Республіці Індія
Індiйською компанiєю «Oil and Natural Gas Corporation Limited» (ONGC)
оголошено мiжнароднi тендери:
- щодо оренди складеного транспортного судна. Граничний термiн подання
тендерних пропозицiй – 21.03.2017 р.;
- щодо послуг з розробки бурових розчинiв для використання у трьох

свердловинах на два роки. Граничний термiн подання тендерних пропозицiй –
17.03.2017 р.
Детальна iнформацiя щодо тендерiв та вiдповiдна документацiя – на сайтах
ONGC:
tenders.ongc.co.in , etender.ongc.co.in

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

