Від 07.12.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
15 грудня о 09:00 у конференц-залі виставкового центру «Іллінський»
відбудеться семінар «Експлуатація електроустановок споживачів»
На семінарі будуть висвітлені питання:
1) підготовка до режимного дня 21.12.2016р.,
2) нормативні зміни та розгляд актуальної практики застосування Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів;
3) правила заповнення та ведення Журналу електробезпеки, протоколів перевірки
знань правил технічної експлуатації електроустановок.
Семінар проводить заступник начальника Інспекції Держенергонагляду у
Сумській області — старший державний інспектор з енергетичного нагляду
Курило Сергій Миколайович. Захід розрахований на працівників енергослужб
підприємств та спеціалістів відповідного тематичного напряму.
Учасникам видаються свідоцтва.
Увага! Зацікавлені учасники можуть у довільній формі до 12.12.2016р. надіслати
додаткові запитання до представника Інспекції Держенергонагляду у Сумській
області для опрацювання на електронну пошту: ves2@cci.sumy.ua.
Вартість участі: для членів Сумської ТПП – 468 грн. з ПДВ,
для решти учасників – 540 грн. з ПДВ.
Записатися на семінар просимо до 12.12.2016 р. за тел.: 77-07-67, 066-055-40-66,
067-542-91-19 або на е-mail: ves2@cci.sumy.ua
Вчасно зареєстровані учасники семінару забезпечуються методичними
матеріалами. Учасники мають оплатити участь у семінарі до 15.12.2016 р.
9 грудня 2016 р. в Києвi, в чотиризiрковому готелi «Алфавiто» (вул.
Предславинська, 35Д), вiдбудеться Київська конференцiя розвитку та
безпеки бiзнесу.
Це освiтньо-дiловий захiд для представникiв середнього та великого бiзнесу м.
Києва, Київської областi та iнших регiонiв України. Конференцiя проходитиме за
пiдтримки Київської мiської та Київської обласної державних адмiнiстрацiй.
Конференцiя органiзовується i проводиться маркетинговим агентством «Lipsky
Marketing Group». Сумська торгово-промислова палата виступає інформаційним
партнером заходу.
У ході конференції заплановані виступи вiдомих українських юристів, фахiвцiв з
протидiї рейдерству, досвiдчених податкових консультантів, а також керiвникiв
структурних пiдроздiлiв Київської мiської державної адмiнiстрацiї (КМДА), Ради
експортерiв та iнвесторiв при МЗС України, Головного територiального
управлiння юстицiї у м. Києвi, Київської торгово-промислової палати.
Вiдвiдувачi конференцiї дiзнаються:


про найважливiшi змiни в законодавствi, якi набрали чинностi протягом
останнього року;



рекомендацiї провiдних українських експертiв щодо пiдготовки до
перевiрок i їх проходження з мiнiмальними ризиками для бiзнесу;



про ефективнi засоби оскарження неправомiрних дiй перевiряючих та
актiв за пiдсумками перевiрок;



поради щодо дiй керiвництва та спiвробiтникiв пiдприємства в разi
обшуку та iнших слiдчих дiй;



про забезпечення безпеки бiзнесу: установчих документiв, конфiденцiйної
iнформацiї, IТ-iнфраструктури, електронних документiв та переписки
тощо;



про судовий захист iнтересiв пiдприємства i побудову ефективної
стратегії судового захисту;



про судову реформу 2016 р. та суттєвi змiни, якi зараз вiдбуваються у
системi судоустрою України;



про роботу з iноземними контрагентами та здiйснення експорту на
зовнiшнi ринки;



про розвиток бiзнесу в умовах тривалої економiчної кризи;



про ефективну взаємодiю з органами державної виконавчої влади та ТПП.

У рамках конференцiї заплановане також неформальне спiлкування для
представникiв бiзнесу.
Детальна програма Конференцiї та умови реєстрацiї – на сайтi: http://kyivconf.pro/
Реєстрацiя на захiд є обов'язковою і припиняється 7 грудня о 17:00.
14-15 грудня громадські та бізнесові організації України та Ізраїлю за
підтримки Посольства України в Державі Ізраїль проведуть українськоізраїльський форум підприємців.
До участі в форумі запрошуються представники українського та ізраїльського
бізнесу, Уряду Ізраїлю, ізраїльських, українських та міжнародних громадських
об’єднань. Під час пленарних та секційних засідань планується обговорити
питання щодо розширення торгово-економічних зв’язків та інвестиційного
співробітництва між нашими країнами.
Більше інформації на сайті: http://iualliance.com/

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
FEVITA HUNGARY ZR пропонує заморожені фрукти та овочі.
Це одне з провідних підприємств Угорщини, що займається швидким
заморожуванням продуктів харчування. Основна діяльність компанії –
виробництво заморожених продуктів. Річний обсяг виробництва становить
понад 32 тис. тонн. Частка на внутрішньому ринку становить близько 22%,
таким чином, є найбільшою угорською ланкою цієї галузі. Компанія експортує, в
першу чергу, заморожені фрукти і овочі.
Більш детальна інформація – в Торгово-економічному відділенні Посольства
Угорщини в Україні, Київ, тел.: +38-044/590-0191; e-mail:
Trade.KEV@mfa.gov.hu
Угорська компанія MEGA-LOGISTIC ZRt надає широкий спектр послуг
Це одна з найбільших угорських приватних компаній, яка займається
проектуванням нових і реконструкцією існуючих будівель. Mega-Logistic Zrt

пропонує свої послуги з підготовки проектних робіт; технічного обслуговування
та ремонту електричних, енергетичних і комунальних систем; вимірювання і
сертифікації систем електроніки та захисту від блискавок; технічного
обслуговування та ремонту систем постачання води і очищення стоків;
експлуатації, технічного обслуговування і ремонту водоочисних споруд;
експлуатації і ремонту промислових систем охолодження, електричних машин.
Більш детальна інформація – в Торгово-економічному відділенні Посольства
Угорщини в Україні, Київ, тел.: +38-044/590-0191; e-mail:
Trade.KEV@mfa.gov.hu
Турецька компанія шукає виробників та експортерів рафінованої
соняшникової олії
Турецька компанія «Pera Imeks Tekstil Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.»
зацікавлена у встановленні контактів з українськими партнерами для придбання
рафінованої соняшникової олії з метою подальшого реекспорту до Іраку.
Тел.: +90 (212) 224-38-11, моб. тел.: +90 (555) 293-79-78
Казахстанська компанія «Dtec Servicios Ltda» закупить в українських
виробників арматуру
Параметри виробів, умови поставки та контакти додаються.
Іранська компанія «Taha Sanat Danesh Pooya» пропонує продукцію хімічної
промисловості та полімерні добрива власного виробництва для українських
сільгосппідприємств
Детальна інформація про компанію – на сайті: http://en.tahasanat.ir/
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.

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

