Від 7.11.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Шановні члени палати! Сумська торгово-промислова палата звертається до
Вас з пропозицією про розміщення в наступному, грудневому, номері журналу
«Ділові новини» іміджевої статті, комерційної інформації чи інтерв’ю про
діяльність очолюваного Вами підприємства та продукцію, яку воно випускає.
Зазначений матеріал буде також розміщений на веб-сайті Сумської ТПП та на
нашій сторінці у Facebook, а електронна версія журналу буде розіслана
підприємствам-членам ТПП України, Посольствам та торгово-промисловим
палатам як в Україні, так і за кордоном, що сприятиме розширенню географії
економічних зв’язків очолюваного Вами підприємства.
Цільова аудиторія журналу «Ділові новини» – топ-менеджери великих
підприємств, органів влади, експерти, науковці, представники середнього і малого
бізнесу, недержавні організації в Україні та за кордоном.
З електронною версією журналу «Ділові новини», який виходить українською та
англійською мовами, можна ознайомитися на сайті Сумської торгово-промислової
палати (www.cci.sumy.ua).
Якщо Вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте: 0542 61 09 25. Контактна
особа: Тітаренко Тетяна Василівна.
6-14 листопада відбудуться Третi нацiональні консультацiї з розробки
секторальних та крос-секторальних експортних стратегiй
3 метою реалiзацiї Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегiчного
розвитку торгiвлi) на перiод 2017-2021 рокiв, схваленої розпорядженням Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 27.12.2017 № 1017-p, Мiнiстерство економiчного розвитку
i торгiвлi України у спiвпрацi з Мlжнародним торговельним центром (IТС) та
Нiмецьким товариством мiжнародного спiвробiтництва (GIZ), заплановано
проведення 6-14 листопада 2018 року Третiх нацiональних консультацiй з
розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегiй.
До обговорення плану дiй з розвитку секторiв (iнформацiйно-комунiкацiйнi
технології, креативнi iндустрiї, технiчне обслуговування та ремонт повiтряних
суден, машинобудування, харчова i переробна промисловiсть) та крос-секторiв
(iнновацiї для експорту, вдосконалення навичок транспортування та спрощення
умов торгiвлi) запрошуються представники бiзнес- та галузевих асоцiацiй,
органiзацiй, об'єднань та профiльні експерти областi.
Для участi в консультацiях учасникам необхiдно зареєструватись до 02 листопада
2018 року за посиланням: http://bit.ly/2CYhDfo.
Згiдно з процедурою проведення консультацiй, до них будуть допущенi лише
учасники, якi попередньо зареєструвались та отримали пiдтвердження участi вiд
органiзаторiв.
Мiсце проведення та програма заходу будуть повiдомленi додатково. Уточнення та
консультації – за телефоном: (044) 596-68-60 або email: exportstrategy@me.gov.ua.

10 –19 листопада 2018 року у мiжнародному виставковому центрi м. Багдад
(Республiка Iрак), відбудеться 45-a Багдадська мiжнародна виставка.
Органiзатором зазначеної виставки є Мiнiстерство торгiвлi Iраку спiльно з
Державною компанiєю «Iракськi виставки та комерцiйнi послуги».
Для облаштування української експозицiї Посольство України в Республiцi
Iрак у спiвпрацi зi згаданою Державною компанiєю та Iраксько-українською
дiловою радою отримало на безоплатнiй основi 9 м2 виставкової площi. Вартiсть
оренди додаткової павiльйонної площi становить 135 дол. США за 1 м2, вуличної
площi – 75 дол. США. Мінiмальна площа оренди встановлена у розмiрi 9 м2 для
павiльйону, або 20 м2 для вулицi.
Зацiкавленим в участi у заходi компанiям пропонується зареєструватися та
зарезервувати мiсце на сайтi: www.expo.iq.
За детальною iнформацiєю щодо умов участi у зазначеному заходi необхiдно
надсилати запит на е-mаil: iraqifairs@gmail.com.
Посольство України в Ірані надало перелік товарів, на імпорт яких діють
постійні або тимчасові заборони
Додаткові тимчасові обмеження на імпорт були запроваджені іранським урядом
наприкінці червня ц.р. в рамках заходів, спрямованих на мінімізацію негативних
наслідків відновлення санкцій США проти Ірану
13-14 листопада ц.р. в м. Новий Сад (Республiки Сербiя) відбудеться 7
Дунайський бiзнес-форум, участь в якому беруть учасники Дунайської
стратегiї.
Органiзатори:
Торгово-промислова
палата
Воєводини,
європейських регiонiв м.Зальцбург та компанiя «Медiаінвент».

Iнститут

Темами цьогорiчного форуму є:
-

Дунайська стратегiя: позитивний досвiд та очiкування;

-

Регiони – мости iнтеграцiйних процесiв;

-

Бiзнес та процвiтання – новi технології та новий час;

-

Здоров'я людей – медицина та фармацевтика, спiльні завдання;

-

Логiстика та транспорт;

-

Медiа помiж об'єктивнiстю – створений критицизм та сенсацiйнiсть.

У разi зацiкавленостi в участi прохання інформувати органiзаторiв:
mediainvent.ns.@gmail.com та ПУ в PC: еmbrs@mfа. gov.ua
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
Конкурсні торги в Узбекистані.
АТ «Узбекистон Темир Йуларі» оголосило торги на здійснення електрифікації залізничної
дільниці Карши-Термез. Деталі на сайті:
http://railway.us/ru/informatsionnaya_sluzhba/tendery/12114/

Проводиться тендер за проектом «Покращення мiсцевих дорiг» у Молдовi
9 жовтня Державна адмiнiстрацiя автомобiльних дорiг Республiки Молдова 2018
року оголосила тендер за участю ЄБРР з вiдбору компанiй для нагляду за
виконанням контрактiв з ремонту окремих дiлянок молдовських дорiг.
Номер проекту – 45094.
Дата початку процедури – 09.10.2018 р., дата завершення – 22.11.2018 р.
Проектом передбачено виконання робiт з нагляду за виконанням робiт з ремонту
дiлянок автодорiг:
- R14 Бельцi – Серетень, км 26 + 600 - км 38 + 300;
- R6 Кишинiв – Оргiїв – Бельцi, км 99 + 530 - км 111 +230;
- R14 Бельцi – Серетень, км 43 + 000 - км 61 + 000 i мiст на 64+456;
- R6 Кишинiв – Оргiїв – Бельцi, км 76 + 700 - км 94 + 700 i мiст на 72+944.
Детальну iнформацiю щодо умов участi у тендерi, перелiку робiт та реєстрацiйної
форми для участi у конкурсi можна отримати за посиланням
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180627b.html
Контактна особа: Natalia С A PATINA,
Chief of the Procurement Section, State Road Administration
str. Bucuriei, 12A, MD 2004, Chisinau, Republic of Moldova
E-mail: рrосиrетепt@аsd.тd
Чеська компанiя «СОNТЕСНIN s.r.o.» зaцiкaвлeнa в постачаннi в Україну
обладнання і технологiй для переробки мiнеральної сировини, бiомаси та
виробництва електроенергiї з бiомаси (бiогазовi станцiї, котли,
електростанцiї на бiомасi).
Компанiя також має намір встановити дiлові контакти з питань постачання мiнiпивзаводiв та необхiдної сировини (солоду та хмелю) для виробництва чеського
пива.
Контактна особа:
Боржiвой Мiнарж (ВОRIVОJ МINАR), директор СОNТЕСНIN s.r.о.
Адреса: Uzkа 162,
790 81 СеskаVеs
тел: +420 602734223
email: minar@contechin.eu
URL: http://www.contechin.eu/en/
Чеська компанiя «Contimades.r.o.» зaцiкaвлeнa у постачаннi з України у значних
обсягах цементних дощок розміром: 3350x1250x22 мм, що вiдповiдають
стандартам ЄС.
Контактна особа:
Мартiн Вознак (Ing. MartinVoznak)
Contimades.r.o.
Адреса: Pocernicka 3223/2c
100 00 Praha

тел: +420 777 033 980
email: martin.vоznаk@сеntrum.cz
URL: www.contimade.cz
Бізнес Нігерії шукає для співпраці українських виробників феросплавів
Якщо Вас зацікавила ця інформація, звертайтеся на електронну адресу:
zed@ucci.org.ua або avk-zed@ucci.org.ua

mgb-

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

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

