Від 10.05.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
26 травня у виставковому комплексі «Іллінський» Сумської торговопромислової палати під патронатом голови Сумської обласної державної
адміністрації Миколи КЛОЧКА відбудеться ХІV Міжнародна універсальна
виставка міжрегіональної і зовнішньоекономічної співпраці
«Слобожанський міст-2017».
Запрошуємо членів бізнес-спільноти Сумщини презентувати свій виробничий та
науковий потенціал на цьому престижному міжнародному заході. «Родзинкою»
цьогорічної виставки стане проведення бізнес-форуму, в якому візьмуть участь
представники Міжнародного Трейд-клубу в Україні. Так, свою участь у заході
підтвердили дипломати, економічні радники Посольств Болгарії, Бельгії, Канади,
Литви, Словаччини, Угорщини в Україні, промисловці та підприємці
Азербайджану й інших
держав.
Метою виставки, організованої Сумською торгово-промисловою палатою, є
презентація потенціалу підприємств і організацій регіону, залучення інвестицій в
економіку області.
Наразі серед учасників виставки заявлені підприємства України та Польщі.
Для участі у виставці слід не пізніше 19 травня п. р. надіслати заявку
електронною поштою на адресу: expo@cci.sumy.ua. Довідки за тел.: (0542) 61-0925; 066-440-28-66.
«Слобожанський міст-2017» – це черговий крок до налагодження міжнародної
співпраці на регіональному рівні.
12 травня о 12:00 в Сумськiй торгово-промисловiй палатi (м. Суми, вул.
Iллiнська, 7A, 2-ий пов., «Атріум») вiдбудеться «круглий стіл» iз
замовниками, забудовниками обласного центру та мiст областi за участю
регiональних державних установ та органів самоврядування.
Захід проходитиме в рамках другого бізнес-туру Полтава – Харкiв – Суми
учасникiв Всеукраїнської спiлки виробникiв будматерiалiв в рамках Проекту
«Вiтчизняні будiвельнi матерiали – шанс оновлення мiст та регiонiв України», що
відбудеться 10 – 12 травня 2017 року за пiдтримки влади та громадськості.
Всеукраїнська спiлка виробникiв будматерiалiв та спiворганiзатори
презентуватимуть новi конструктивнi та технологiчнi рiшення, проблематику та
позитивнi практики.
Запрошуємо будiвельникiв, замовникiв, архiтекторiв i проектантiв, виробникiв
будматерiалiв Сумської областi для предметної розмови про спiльнi проекти та
дiї.
Уточнена програма бізнес-туру додається.
За детальною iнформацiєю звертайтеся за телефоном: (0542) 77-07-67 та на ел.
скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

30 травня Компанiя Nobles Fortune, лiдер ринку України у сферi органiзацiї
дiлових подiй для перших осiб бiзнесу, проводить II Енергетичний Конгрес
(Fairmont Grand Hotel Kyiv).
Енергетичний Конгрес – це найбiльш актуальний i впливовий захiд з питань
українського ринку традицiйної та вiдновлюваної енергетики, а також
енергетичної ефективностi.
Традицiйно Конгрес збирає на одному майданчику представникiв українських та
зарубiжних виробникiв енергiї, енергоаудиту, консалтингу – генеральних i
фiнансових директорів, директорів з маркетингу та розвитку бiзнесу. Також в
дискусiях беруть участь першi особи профiльних мiнiстерств, мiжнароднi
iнвестори, представники Єврокомiсiї i ЗМI.
До участi в Енергетичному Конгресi запрошуються компанiї Сумщини, що
працюють на енергетичному ринку. Організатори заходу висловили готовність
надати сумським компанiям 10-відсоткову знижку для участi в Конгресi.
Контактна особа Уляна Медуха: +38 067 320 0169
umedukha@noblesfortune.com
noblesfortune.com
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.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Уряд Республіки Македонія оголошує про підписання договору про
встановлення державно-приватного партнерства на фінансування,
проектування, будівництво, обслуговування і розвиток розподільчої
системи природного газу.
Предметом державно-приватного партнерства є Регіон 3, який складають
общини Маврово та Ростуша, община Гостівар, община Брвеніца, община
Врапчиште, община Желіно, община Боговінє, община Тетово, община Теарце,
община Ягуновце, община Охрид, община Дебарца, община Струга, община
Вевчані, община Центар Жупа, община Кічево, община Македонски Брод,
община Дебар, община Пласніца, община Ресен, община Бітола, община Новаці,
община Могіла, община Демір Хісар, община Кріво Гаштані, община Долнені,
община Крушево, і який охоплює:
- спорудження дистрибутивної мережі природного газу відповідно до Закону про
енергетику, Закону про будівництво та інших законних актів, які стосуються
об’єкту договору,
- інвестування у підключення до кінцевих споживачів (державних інституцій,
побутових та комерційних споживачів), у тому числі газорозподільних станцій
(ГРС),
- розподіл природного газу,
- управління системою розподілу природного газу,
- обслуговування і розвиток розподільчої системи,
- інвестування в пристосування/придбання обладнання для виробництва теплової
енергії існуючих об’єктів.
Договір державно-приватного партнерства буде підписано із застосуванням
процедури конкурентного діалогу, що проводитиметься у три етапи. Тривалість
договору державно-приватного партнерства складає 30 років, з дня набуття

чинності договором державно-приватного партнерства.
Розрахункова вартість договору: 22 242 191 €.
Кінцевий строк подання пропозиції/заявки на участь 26.06.2017 р.
Адреса державного партнера: Бульвар «Ілінден», 2, місто Скоп’є Поштовий
індекс: 1000
Мова пропозиції/заявки на участь: македонська.
Контактна особа: Хрістіян Міцкоскі, тел.: 070 399 136, факс: /02/3 123 425
Електронна адреса:hristijanm@primeminister.gov.mk
Інтернет адреса: www.vlada.mk
2 липня 2017 року Мiнiстерством нафти та газу Республiки Судан
планується проведення 2-го мiжнародного тендеру у сферi розробок
нафтових родовищ.
На конкурс виставлятимуться 15 дiлянок материкових та морських нафтових
родовищ. Бiльш детальна iнформацiя мiститься за посиланням:
http://promotion.mopg.gov.sd/
У разi зацiкавленостi щодо участi у зазначеному тендерi, просимо звертатися до
Посольства Республiки Судан в Українi: тел.: (044) 355-50-01, е-mаil:
info@sudanemba5sv.kiev.
5 червня 2017 р. Фонд з управління державним майном при Урядi
Киргизької Республіки розпочне прийом заявок щодо участi в аукцiонi з
приватизацiї 100% державного пакету акцiй ЗАТ «Альфа Телеком»
(товарний знак «Мегаком»).
Початкова вартiсть пакету акцiй компанiї становить 13 500 000 000 сом (близько
196 млн. дол. США).
Документи для участi в конкурсi необхiдно падати не пiзнiше 2 червня 2017 р. за
адресою: 720017, м. Бiшкек, вул. Московська 151, каб. 308. Бiльш детальна
інформація – за телефоном: +996 (312) 61 37 22 або на офiцiйному сайтi Фонду з
управлiння державним майном при Урядi КР за посиланням:
http://www.fgi.gov.kg/

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

