
 

Від  07.08.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

5 вересня 2019 року в місті Нур-Султан (Астана) Казахстан відбудеться 
українсько-казахстанський бізнес-форум «Україна – Казахстан, Центральна 
Азія» 

Захід організовано Посольством України в Казахстані, ТПП України, Торговим 
домом «Україна-Азія», Національною компанією «KAZAKH INVEST», Асоціацією 
експортерів та імпортерів «ЗЕД» 
та Центром міжнародної ділової співпраці за підтримки МЗС України та 
Посольства Республіки Казахстан в Україні. 
За результатами 1-го засідання Робочої групи щодо збільшення товарообігу 
між Україною і Республікою Казахстан (11-12 грудня 2018 р., м. Київ) 
казахстанська сторона виступила з ініціативою проведення українсько-
казахстанського бізнес-форуму для презентації можливостей України в 
пріоритетних для Казахстану напрямах співпраці: машинобудування, сільське 
господарство та продукти харчування, ІТ. 
Ключовою подією Форуму стануть В2В зустрічі українських і казахстанських 
компаній. 

Для цього Посольство України в РК звернулося до державних органів країни, в 
тому числі до Кабінету Міністрів РК, щодо підтримки заходу. Національна палата 
підприємців Республіки Казахстан «Атамекен», Зовнішньоторговельна палата 
Казахстану, Палата підприємців міста Нур-Султан, Торговий дім «Україна – Азія», 
національні асоціації в сфері 
АПК та продовольства, машинобудування та ІТ залучені до формування аудиторії 
казахстанських учасників Форуму. 

Для забезпечення Вашої ефективної роботи на Форумі та організації зустрічей з 
казахстанськими партнерами просимо заповнити анкету учасника форуму. 

Також Організатори Форуму, за зверненням, готові забезпечити індивідуальну 
ділову програму в рамках візиту, в т.ч. зустрічі в органах місцевої влади, 
визначеними організаціями та компаніями та іншими послугами. 
Запрошуємо приєднатись до української бізнес-делегації та представити свою 
компанію і продукцію на ринку Казахстану. 
Вартість участі в Форумі складає 1 480 або 1 380 доларів США за одно- або 
двомісне розміщення. До вартості входить: переліт Київ – Нур-Султан – Київ, 
розміщення в Radisson Hotel Astana 5*, логістика відповідно до Програми, сніданок 
та вечеря, участь у діловій програмі, презентація компанії в експозиції Форуму, 
екскурсійна програма, організація зустрічей в рамках Форуму. 

З питань участі звертайтесь до управління взаємодії з бізнесом Сумської ТПП за 
тел.: 0542 77 07 67, 067-542-91-19, 050-407-22-25 або на електронну пошту: 
ves2@cci.sumy.ua 

 

7-15 вересня в Салонiках вiдбудеться щорiчна мiжнародна виставка 84th TIF-
HELEXPO 

Iнформацiя про виставку доступна за посиланням: http://tif.helexpo.gr/en/. 

Виставка 84th TIF-HELEXPO проводиться щорiчно з 1926 року i є однiєю з 

https://ucci.org.ua/events/forums-and-conferences/ukrayinsko-kazakhstanskii-biznes-forum-ukrayina-kazakhstan-tsentralna-aziia?fbclid=IwAR0Z-nPMbiqDKqrOTjNeYtiidbbS6Xdz6zdFRCQGcJsiMdM3rWn8j_w37J8


найважливiших торговельних подiй у свiтi. Виставковi стенди виставки охоплюють 
широке коло сфер: вiд освiти, автомобiльної промисловостi, енергетики до здоров'я 
i краси, гастрономiї та iнновацiй.  

У цьогорiчнiй виставцi почесною країною заходу буде Iндiя. 

Контактна особа з боку Посольства України в Грецiї – Василець Анна 
Володимирiвна, тел.+30(210) 6800230, e-mail: еmb gr@mfа.gov.ua 

 

9-13 вересня відбудеться торгова місія до Німеччини в рамках щорічної 
конференції зернової, органічної та конвенційної продукції «SOURCING 
TRENDS 2019» 

Організаторами Торгової місії є Німецько-українська промислово-торговельна 
палата, німецько-український проект «Агроторгівля України», Торгово-промислова 
палата України, а також Центр підтримки експорту до ЄС при Мінагрополітики і 
продовольства України.  

У перший день відбудеться інформаційний форум, у рамках якого будуть 
обговорені теми світових торгових потоків, органічних зернових та ринку насіння, 
перспективи розвитку органічної продукції та інновації (органічні коноплі 
та протеїни), ринку пальмової олії. 

12 вересня заплановано проведення українського дня та німецько-
українського «круглого столу».  

Програмою торгової місії також передбачено відвідання оптового ринку та порту 
Гамбурга. 

Делегацію торгової місії буде сформовано за результатами попередньої 
співбесіди з потенційними учасниками. 

Для участі у відборі заповніть анкету.   

Програма місії.  

http://www.agritrade-ukraine.com/ua/nasha-diyalnist/zaplanovani-zakhodi/948-9-13-09-
2019-torgova-misiya-do-
nimechchini?fbclid=IwAR2HUJL3Vxan3kiTTCVGvZ1ABrcsNa3zchmXHu_WY81h6c
azVF2Gygv77fg 

 

17 жовтня 2019 року Торгово-промислова палата України разом із Українським 
проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) та Посольством 
Франції в Україні за підтримки Міністерства аграрної політики та 
продовольства проведе осінній діловий форум «Україна медова і світ» 

Медовий Форум проводиться уже втретє. Це сучасний комунікаційний майданчик 
для обговорення актуальних питань у сфері виробництва та реалізації українського 
меду та продукції бджільництва, налагодження взаємодії та співпраці між 
учасниками ринку, виробниками, експортерами меду та представниками органів 
державної влади.  
У роботі форуму візьмуть участь представники Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Державної Фіскальної служби України, 
Державної служби України з питань безпечності та якості харчових продуктів, 
міжнародних організацій та установ, національні та міжнародні експерти у 
галузі виробництва продукції бджільництва. 
 
Захід уже традиційно передбачає проведення пленарної частини: «Україна медова 
– разом формуємо позитивний імідж у світі» та практичної частини, панельної 
дискусії: «Бджолярі – від аматорства до ефективного бізнесу» з участю провідних 
французьких експертів. Програмою форуму також передбачено постійно діючу 
виставку-презентацію меду, продукції бджільництва та дегустацію медів питних 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5QAOj-cAkkvIIoJj9ScMg3vZwD2c6xlB3DnJbcfZcCwHKAg/viewform
http://www.agritrade-ukraine.com/images/ATU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_Sourcing_Forum_Hamburg_9-13.09.19_UA-ENG.pdf


від ТМ «Меди Межиріччя». 
 
Ключеві спікери: Ольга Трофімцева, В.О. Міністра аграрної політики та 
продовольства України; Роберт Горват, народний депутат України, Володимир 
Лапа, Голова Держпродспоживслужби, Михайло Малков, міжнародний 
консультант ФАО, ООН, національний координатор проекту ЄС/ФАО, Дмитро 
Ніколаєв, регіональний директор Українського проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва (UHBDP), Андрій Ярмак, економіст Інвестиційного центру 
ФАО (ООН), Саверіо Савіо, керівник проекту ЄС «Підтримка розвитку системи 
географічних зазначень в Україні», Віктор Шеремета, заступник міністра аграрної 
політики та продовольства, Сергій Семигреєнко, засновник приватного 
сільськогосподарського підприємства «Дружба», власник ТМ «Меди Межиріччя», 
Василь Соломка (ДіД Василь), засновник зібрання пасічників та інші. 

Теми для обговорення: Аналіз світового ринку меду та його перспективи. 
Державна політика у сфері виробництва та реалізації меду. Виконання дорожньої 
карти реформування галузі бджільництва в Україні. Заходи щодо збереження 
здоров’я бджіл. Вдосконалення та спрощення законодавства щодо реєстрації пасік 
та реєстрації потужностей операторами ринку. Гармонізація законодавства у сфері 
виробництва та реалізації меду в відповідності до вимог ЄС. Шляхи залучення 
інвестицій у медовий бізнес, кредитування виробників, страхування ризиків у 
бджільництві. Розширення географії експорту, рекомендації з виходу на нові ринки. 
Маркетингова стратегія, реклама, просування на ринки. Європейський та 
французький досвід у підтримці малих виробників, створення виробничих 
кооперативів, розвиток географічних найменувань. Успішні практики ведення 
медового бізнесу в Україні. Створення та наповнення Єдиного реєстру пасічників 
України та інші питання. 

За результатами проведення Медового форуму планується обговорити та 
прийняти Резолюцію (звернення) до Уряду України щодо вирішення 
актуальних проблем та підтримки розвитку медової галузі. 
Запрошуємо до участі у форумі бджолярів, виробників бджільницької продукції, 
експортерів меду, керівників і представників громадських об’єднань, вчених, 
експертів, виробників обладнання, успішних підприємців, які зацікавлені в 
економічному розвитку України. 
Захід вiдбудеться 17 жовтня 2018 року о 10.00 в ТПП України ТПП (вул. Велика 
Житомирська,33,зала «Гранд Хол», 1 поверх) 
Участь у форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації.  
 
Програма форуму: 
https://ucci.org.ua/uploads/files/5d4438c673e2b899087253.pdf 
https://ucci.org.ua/uploads/files/5d442c2d52e25182508952.doc 

 

17- 22 листопада 2019 року за пiдтримки Державної установи «Офiс з 
просування експорту України» та Мiнiстерства економiчного розвитку i 
торгiвлi України 

Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку (ЄБРР), в рамках iнiцiативи ЄС 
EU4Business, розпочинає реєстрацiю українських малих та середнiх пiдприємств в 
секторi продуктiв харчування та органiчної продукцiї до участi в бiзнес делегацiї 
Торгової мiсiї до Швецiї та Данiї. 

Прiоритет надаватиметься виробникам органiчних продуктiв харчування, зернових 
культур, меду, кондитерських виробiв та шоколаду, олiї, фруктiв та ягiд, продуктiв їх 
переробки, чаю, кави. 

Програма торгової мiсiї включатиме: 

 індивiдуально       органiзованi       бiзнес-зустрiчi,       запланованi       



іноземним консультантом; 

 вивчення торгових можливостей Швецiї та Данiї; 

 аналiз торгових можливостей Швецiї та Данiї та рекомендацiї щодо виходу 
на локальні ринки; 

 вiзити на локальнi пiдприємства, супермаркети, магазини тощо для обмiну 
досвiдом. 

 

Вищезазначенi послуги фiнансуються ЄС у рамках iнiцiативи EU4Businеss та 
органiзовуються ЄБРР. Учасники самостiйно покривають лише витрати на перелiт, 
проживания, харчування, iндивiдуальнi витрати. 

Десять компанiй буде обрано до бiзнес-делегацiї шляхом конкурсного вiдбору за 
такими критеріями: 

 компанiя є зареєстрованим суб'єктом (приватний пiдприємець або юридична 
особа) згiдно з чинним законодавством України; 

 мiнiмум 51% акцiй компанiї належать громадянам України (згiдно Статуту); 

 компанiя   є   малим   або   середнiм   бiзнесом – максимум 250   офiцiйно 
зареєстрованих спiвробiтникiв; 

 компанiя має власнi виробничi потужностi; 

 веб-сайт англiйською мовою 

 мiнiмум один учасник мiсiї вiд компанiї вiльно володiє англiйською мовою; 

 хороша репутацiя. 

До вiдбору допускаються лише компанiї, якi брали участь в торгових мiсiях, 
органiзованих ЄБРР в рамках iнiцiативи ЄС EU4Business, не бiльше двох разiв. 

Реєстрацiя на участь у мiсiї вiдкрита до 14 серпня 2019 року. За посиланням 
нижче можна ознайомитися з бiльш детальною iнформацiєю щодо запланованого 
заходу, а також зареєструватись: http://bit.ly/TMSweden 

Контактна особа: Юлiя Котова (jkotova@fsr.org.ua) – керiвник та спiворганiзатор 
торгової мiсiї, Проект «Консолiдацiя експортного потенцiалу МСБ та спрощення 
доступу до зовнiшнiх ринкiв», що фiнансується в рамках iнiцiативи ЄС 
EU4Business та реалiзується ЄБРР. 

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 

 

 

Втілюйте ваші мрії з «ФЕРМОЮ ЕКО»! 

Равлики Helix Aspersa Muller, Maxima – смачний делікатес і необхідний 
для організму людини білок 

Телефони для замовлень: +38 05445 2 14 87, 2 13 50  

E-mail: mail@kruk.com.ua, tov.kruk@ukr.net  

Адреса: вул. Залізнична, 50, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200 

Послуги 



Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Засвідчення форс-мажорних обставин 

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 

http://cci.sumy.ua/services/tsentr-pidtrimki-eksporta.php
http://cci.sumy.ua/services/shtrih-kod.php
http://cci.sumy.ua/services/zakhist-prav-intelektualnoi-vlasnosti.php
http://cci.sumy.ua/services/fors-mazhor/
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat



