Від 08.08.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Долучайтесь до участі у щорічному рейтингу «Золота Перлина»
На виконання рiшення Сумської мiської ради вiд 23.05.2018 № 3450-MP «Про
внесення змiн до рiшення Сумської мiської ради вiд 30 листопада 2016 року №
1451-MP «Про цiльову Програму пiдтримки малого i середнього пiдприємництва
в м. Суми на 2017-2019 роки» департамент забезпечення ресурсних платежiв
Сумської мiської ради проводить щорiчний рейтинг «Золота Перлина» (далi –
Конкурс), спрямований на визначення кращих суб'єктiв малого i середнього
пiдприємництва до Дня пiдприємця у м. Суми.
Конкурс проводиться за такими номiнацiями:


«Краще мале або середнє пiдприємство у виробничiй сферi»



«Краще мале або середнє пiдприємство у сферi торгiвлi»



«Краще мале або середнє пiдприємство у сферi обслуговування»



«Краща фiзична особа-пiдприємець у сферi виробництва»



«Краща фiзична особа-пiдприємець у сферi торгiвлi»



«Краща фiзична особа-пiдприємець у сферi обслуговування».

3 детальною iнформацiєю про умови проведення Конкурсу можна ознайомитись
на iнформацiйному веб-сайтi Сумської мiської ради в роздiлi Бiзнесу —> До уваги
пiдприємцiв!
Документи приймаються департаментом забезпечення ресурсних платежiв
Сумської мiської ради до 16 серпня 2018 року за адресою: м. Суми, вул. Садова,
33, каб. 34. Телефон для довiдок: 700-139.
4-7 вересня в мiстi Київ (вул. Предславинська, 35Д, готель «Алфавiто»)
проходитимуть Другi Нацiональнi консультацiї з розробки секторальних та
крос-секторальних експортних стратегiй.
Запрошуємо до участі в зазначеному форумi. За додатковою iнформацiєю
звертайтесь за контактами: e-mail:exportstrategy@me.gov.ua; тел.: (044) 596 68 60.
16-18 жовтня в готелi Лендмарк в м. Амман відбудеться Дев'ята Йорданська
мiжнародна конференція iнженерiв-механiкiв (JIМЕС-2018)
Захід організований Спiлкою йорданських інженерів. Його мета – залучення
дослiдникiв та фахiвцiв з усього свiту задля дослiдження, вивчення, обмiну
досвiдом та знаннями, а також пiдвищення рiвня обiзнаностi щодо останнiх
новинок у сферi механiчної i виробничої iнженерiї.
Вартiсть участi для однiєї особи – 150 йорданських динарiв на 3 днi.
Для отримання додаткової iнформацiї звертайтесь до Iбрагiма абу Сахiба тел.:
+962798335734, +96265000900, e-mail: jimec@jea.оrg.jо
Заявки на участь слiд надсилати до Спiлки йорданських iнженерiв: infо@jеа.оrg.jо
jimес@jеа.оrg.jо та в копiї Посольству України в Йорданiї: еmb_jo@mfa.gov.ua.

13 листопада в м. Братислава Словацька агенцiя з розвитку iнвестицiй та
торгiвлi при Мiнiстерствi економіки Словацъкої Республiки проведе
«Словацьку кооперацiйну бiржу»
Згадана бiржа є традицiйним щорiчним мiжнародним заходом, спрямованим на
встановлення та розвиток прямих бiзнес-контактiв мiж
пiдприємцями/пiдприємствами країн Європи та свiту.
Цьогорiчний захiд, зважаючи на головування Словаччини у Вишеградськiй групi
(липень 2018 р. – червень 2019 р.), пройде пiд гаслом: «Динамiчний Вишеград для
Європи» та буде орієнтований, перш за все, на розвиток бiзнес-контактiв у регiонi
Центрально-Схiдної Європи.
Крiм того, робота форуму буде акцентована на питаннях впровадження iнновацiй,
роботизацiї/автоматизацiї та iнших передових технологiй.
Бiльш детальна iнформацiя про захiд доступна на офiцiйнiй веб-сторiнцi SАRIO
за посиланням http://www.sario.sk/en/events-projects/slovak-matchmaking-fairbratislava-2018
Турецька компанiя «Меdуасitу» має намір організувати в жовтнi 2018 року в
Києвi, на базi Мiжнародного виставкового центру, виставку «Turkey Expo
Ukraine»
Метою її проведення є збiльшення двостороннього торгового обiгу, обсягiв
iнвестицiй, реалiзацiя туристичного потенцiалу та розвиток стратегiчних зв'язкiв
мiж двома країнами.
У разi зацiкавленостi у проведенні згаданого виставкового заходу пропонуємо
звертатися до органiзаторiв iз турецької сторони за телефоном:
+90 (212) 230-10-44.
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
Iранська асоцiацiя виробникiв сталевих труб шукає партнерів в Україні.
Iранська асоцiацiя виробникiв сталевих труб та покриття трубопроводiв об'єднує
великi iранськi пiдприємства, що мають досвiд виробництва сталевих труб
великого дiаметру, а також компанiї, що виконують операцiї з покриття труб для
нафтопроводiв, газопроводiв та систем водопостачання. Асоцiацiя спирається на
свiй досвiд промислового виробництва. Її труби використовуються при виконаннi
проектiв з транспортування нафти й газу, а також водопостачання для
забезпечення рiзного роду потреб країни.
Вищезазначена Асоцiацiя заявила про готовнiсть до забезпечення рiзними видами
сталевих труб, а також виконання робiт з покриття трубопроводiв на належному
рiвнi згiдно зі свiтовими стандартами, в дружнiх країнах, у тому числi, в Українi.
Додаткова iнформацiя – на сайтi www.spaca.ir/
Йорданська компанiя «Rinas Real Estate Development Co» зацiкавлена у
співпраці з українськими виробниками-експортерами дерев'яних дверей, що
мають покриття з полiвiнiлхлоридної плiвки (Wooden PVC Doors)
«Rinas Real Estate Development Co.» – приватна корпорацiя, яка здiйснює свою
дiяльнiсть в Йорданії та країнах Перської Затоки, розробляючи проекти житлових
i нежитлових примiщень. Компанiя також є єдиним агентом з продажу китайської

меблевої компанiї «Yiwu LuсkуStаr Imроrt&Ехроrt Co.», продукцiя якої
використовується для оздоблення офiсiв, будинкiв, шкiл, готелiв тощо.
Йорданська компанiя зацiкавлена у закупiвлi внутрiшнiх та зовнiшнiх дверей з
ПВХ (специфiкацiя дверей додається) для їх встановлення у своїх проектах.
Контакти керівника компанії Абдуль-Карiма Харруше: тел.+962799510995. Email: аkаrim@rinasgroup.net
Контакти компанiї: тел.: +96265688585, факс: +96265688585, Е-mail:
infо@rinаsgrоuр.net веб-сторiнка: www.rinasgroup.net/
Міжнародний тендер в Молдові
Державна адмiнiстрацiя автомобiльних дорiг Молдови розпочала проведення
чергового тендеру «Moldova Road Sector Program IV» в рамках проекту
«Покращення мiсцевих дорiг» у Молдовi
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180627b.html
Номер проекту - 9154-GPN-45094.
Дата початку процедури – 27.06.2018, дата завершення – 26.06.2019.
Проектом передбачено виконання робiт (проектнi роботи, виконання робiт i
послуг) з реконструкцiї нацiональної дорожньої мережi кошторисною вартiстю
150 млн. євро в рамках позики ЄБРР, зокрема:
реабiлiтацiя дороги R14 Бєльцi - Серетень, км26 + 650-км38 + 300;
реабiлiтацiя дороги R14 Бєльцi - Серетень, км 43 + 000 - км 61 + 000 i мiст на км
64 + 756;
реабiлiтацiя дороги R9 Сорока - Арiонешть, км 0 + 000 - км 30 + 950;
реабiлiтацiя дороги R34 Хинчешти - Леова - Кагул, км 0 + 000 - км 42 + 200;
реабiлiтацiя дороги R34 Хинчешти - Леова - Кагул, км 42 + 200 км 83 + 000.
Бiльш детальну iнформацiю щодо умов участi у тендерi, перелiку робiт та
реєстрацiйної форми для участi у конкурсi можна отримати у Державнiй
адмiнiстрацiї автомобiльних дорiг Республіки Молдова:
Контактна особа: Sеrghеi Роlisсiuс,
State Road Administration
str. Bucuriei, 12A, МD 2004, Chisinau, Republic of Moldova
Tel: (+373 22) 74 07 50
Fax: (+373 22) 74 12 19
E-mail: procurement@asd.md
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Послуги у сфері державних закупівель

Послуги юридичного характеру

Візова підтримка

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання

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

