Від 08.02.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Упродовж 2017 року відбудеться вiзит делегацiї українських пiдприємцiв до
Люксембургу для обговорення питань розширення двостороннього
торговельно-економiчного спiвробiтництва.
Вiдповiдна пропозицiя була висунута Департаментом європейських справ та
мiжнародних економiчних вiдносин МЗС Люксембургу пiд час нещодавньої
зустрiчi з представниками Посольства України в Королiвствi Бельгiя.
Люксембурзька сторона готова розглянути пропозицiї щодо iнвестицiйної
спiвпрацi у контекстi реалiзацiї можливих двостороннiх проектiв у найбiльш
перспективних галузях економiки обох держав. При цьому найбiльший iнтерес
для люксембурзької сторони становить розвиток двосторонньої спiвпрацi у галузi
фiнансiв, «орiєнтованих на майбутнє» секторах iнформацiйних i комп'ютерних
технологiй (IСТ), дослiджень та iнновацiй, еко- i бiотехнологiй, логiстики,
просунутих аерокосмiчних технологiй. Водночас, Люксембурзька сторона готова
вислухати свої пропозицiї українських компаній.
У разi зацiкавленостi просимо звертатися до Дирекцiї мiжнародного
спiвробiтництва ТПП України за тел: +38 (044) 494-03-99, електронна пошта:
mem-ier@ucci.org.ua.
1-3 березня 2017 року в ТПП України проходитиме Будiвельний конгрес
України 2017
Органiзатор заходу – Всеукраїнська спiлка виробникiв будматерiалiв,
спiворганiзатор – ТПП України.
У рамках Конгресу 1 березня 2017 року о 14:30 вiдбудеться засiдання секцiї
«ТПП України – захист iнвестицiй та бізнесу».
Запрошуємо членiв Сумської ТПП взяти участь у роботi Конгресу та засiданнi
секцiї.
Заповнену анкету учасника слід надiслати до 24 лютого 2017 р. на е-mail:
Irinа_pravo@ukr.net. Додаткова iнформацiя за тел.: 063 9517855 – Ірина Чаплай.
18-21 березня в рамках проекту Єврокомісії «East-Invest 2» відбудеться візит
представників ділових кіл України до Афін (Греція)
Захід проходитиме у форматі «роадшоу». Його програма передбачає відвідування
Міжнародної виставки «Food Expo», місцевих компаній харчової галузі, В2Впереговори з потенційними партнерами з Греції, Молдови та Грузії.
Проектом покриваються витрати на проживання та харчування учасників під час
заходу, організацію зустрічей, візитів, В2В-переговорів, відвідування виставки, а
також на внутрішні трансфери.
Учасники оплачують організаційний внесок у розмірі 220 євро, переліт (Київ –
Афіни – Київ) та оформлення візи.

27–29 березня 2017 р. в м. Мумбаї (Республiка Iндiя) відбудеться 6-ий
Міжнародний економiчний самiт
Тематикою заходу є «Розширення прав i можливостей жiнок: пiдприємництво,
iнновації та розвиток потенцiалу».
У рамках cаміту передбачається проведення конференції, виставкових заходiв,
зустрічей у форматi B2B, а також вiдвiдання малих та середнiх пiдприємств,
якими керують жiнки.
Більш детальна iнформацiя – на офiцiйних сайтах: www.aiaiindia.com,
www.wtcmumbai.org, www.wtca.org/locations/world-trade-center-mumbai/events/6thglobal-economic-summit-2017.
До участі запрошуються представники дiлових кіл, дослiдницьких та неурядових
органiзацiй, що працюють у сфері просування прав і можливостей жiнок.
23- 26 травня 2017 року в м. Тегеран (Ісламська Республіка Іран)
відбудеться виставка Iran Food and Hospitality Expo
Торгово-промислова палата України організовує колективний стенд українських
виробників і запрошує українських експортерів взяти у ньому участь.
Острiвний стенд буде розмiщений в холi нацiональних павiльйонiв.
Пропонується дизайнерська забудова стенду, вартiсть якого на 9 кв. м складе
6800 євро, а вартiсть на 4.5 кв. м, відповідно, становитиме 3800 євро. До вартостi
включено: обладнане робоче мiсце (9 кв. м або 4.5 кв. м), а саме: графiчне
брендування стiн та iнформацiйної стiйки стенду пiд замовлення компанiї, 1 стiл,
4 стiльцi, 1 iнформацiйна стiйка, 1 барний стiлець, корзина для смiття,
брошурниця, розмiщення iнформацiї в каталозi стенду. До вартостi також
включенi послуги за сприяння в оформленнi вiзи (вартiсть вiзи оплачується
окремо).
Додатково компанiя сплачує реєстрацiйний внесок виставки у розмiрi 590 євро. У
разi неможливостi взяти участь у заходi в якостi експонента, пропонуємо
розмiстити рекламну iнформацiю про дiяльнiсть компанiї в каталозi стенду, який
буде розповсюджуватися серед вiдвiдувачiв виставки, а також в ТПП та
Посольствi України в Iранi. Вартiсть сторiнки A4 складає 4500 грн. з ПДВ.
3 метою ознайомлення представникiв українських пiдприємств з умовами
органiзацiї бiзнесу та роботи на ринку Iрану для учасникiв виставки будуть
органiзованi дiловi зустрiчi в ТПП та в державних органах Iрану.
ТПП України пропонує всiм учасникам виставки додатковi послуги щодо
органiзацiї програми перельоту та перебування в країнi (пiд час проведення
виставки) за спецiальними груповими тарифами. У разi зацiкавленостi просимо
заповнити Анкету та направити координатору з пiдготовки та проведення заходу
вiд ТПП України – Малахiвськiй Станiславi – роб. тел.: 279 17 50, моб. тeл.: 067232-92-20, електронна адреса: ems58@ukr.net.
Iran Food and Hospitality Expo – це ідеальна платформа для розвитку нових
напрямків бізнесу іранським і зарубіжним експортерам, можливість знайти нових
партнерів і відкрити перспективні товарні ринки Азійсько-Тихоокеанского
регіону.
До уваги експортерів м’яса до Іраку
З 31.01.2017 Iракська сторона запровадила новий порядок ввезення на територiю
країни м'яса свiйської птицi та червоного м'яса.
Згiдно з нововведеннями, iноземнi пiдприємства мають подати заявку до
Департаменту здоров'я тварин Мiнiстерства сiльського господарства та аграрної

реформи Pеспубліки Ірак. Крiм того, вони мають забезпечити вiдвiдування
господарства iракськими експертами у складі представникiв Мiнiстерства
сiльського господарства та аграрної реформи, Мiнiстерства охорони здоров'я,
контролюючого органу при офiсi Прем'єр-мiнiстра РI. При цьому, витрати
покладаються на потенцiйного експортера. Пiсля Інспекцiї пiдприємства
iракськими спецiалiстами надається безстроковий дозвiл на експорт м'яса на
територiю Iраку.
Заявки на екcпopт м'яса до РI подаються у виглядi листа (англійською або
арабською мовою) на адресу Департаменту здоров'я тварин Мiністерства
сiльського господарства та аграрної реформи РI через Посольство РI в Українi (еmаil: econiraq@gmail.com). Зокрема, у листi зазначається загальна iнформацiя про
пiдприємство, вказуються контакти для зворотного зв'язку (електронна пошта,
телефон), додається копiя ветеринарного сертифiкату та характеристики
пpодукцiї.
Робочi контакти Посольства України в РI: цілодобовий номер Посольства: (00964-790) 416-71-52; Тимчасовий Повiрений у справах України в Республiці Iрак
Кузаков Олександр Олександрович: (00 964-782)302-90-89;
електронна адреса Посольства: еmb_iq@mfа.gov.ua

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Італійська компанія має намір закуповувати в Україні ялинові пелети за
такими характеристиками:
 Продукт: ялинові пелети (за складом – лише деревина, без домішок).
 Колір: білий, жовтий (світлий)
 Діаметр: 6 мм
 Сертифікація: EN PLUS A1
 Кількість: 6-8 вантажівок на тиждень на підставі річного контракту
 Пакування: мішки біг-бег
Італійська компанія просить потенційних українських партнерів підготувати
комерційну пропозицію, яка міститиме наступну інформацію:
 фотографії пелетів та виробництва;
 ціну пелетів на умовах франко-місце відправлення (EXW);
 актуальну вартість транспорту до північно-східної частини Італії і до
Австрії.
У разі зацікавленості, просимо надіслати зазначену пропозицію до Центру
підтримки експорту Херсонської ТПП на е-mail export@tpp.ks.ua, тел./факс:
(0552) 32-52-91, 42-50-72, контактні особи – Ганна Сирчина, моб. (067) 553-0035, Ксенія Карпенкова, моб. (067) 55-234-60.

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

