
 

Від  13.02.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

Для участі у II Міжнародній конференції «Енергоефективність-2019» до 18 
лютого зареєструйтесь на сайті Сумської ТПП! 

Захід відбудеться в ВЦ «Іллінський» (м. Суми, вул. Іллінська, 7а) 28 лютого 2019 
року, з 10:00 до 17:00. 

Форум має на меті заохочення малого та середнього бізнесу до впровадження 
інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у власне виробництво, а 
також у сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг.  

У ході конференції буде розглянуто комплекс питань державної політики та 
сучасних вітчизняних і світових практик за напрямками: 

- термомодернізація; 

- водопідготовка та обладнання  для вузлів обліку води, сучасне 
енергозберігаюче насосне обладнання для водопостачання; 

- аналітичні системи обліку води; 

- енергоефективне обладнання та новітні будівельні матеріали; 

- реалізація енергосервісних контрактів; 

- енергоаудит; 

- сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем; 

- розробки провідних українських наукових установ для галузі ЖКГ; 

- реалізація енергоефективних  проектів банківськими установами Сумської 
області та багато іншого. 

У рамках секційного засідання представники МСБ отримають «дорожню 
карту» зі встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії за 
зеленим тарифом». 

На Міжнародну конференцію запрошується бізнес-спільнота Сумщини, України та 
зарубіжжя, яка: 

 впроваджує енергоефективні технології на виробництві, прагнучи зробити 
свою продукцію конкурентоспроможною як в Україні, так і на міжнародних 
ринках; 

 працює у сфері надання комунальних послуг (тепло-, енерго-, 
водопостачання та водовідведення, обслуговування житла); 

 виробляє різноманітне сучасне енергоефективне обладнання, в тому числі 
для сфери ЖКГ та муніципальних послуг; 

 підприємства та установи бюджетної сфери; 

 представники державної влади, органів місцевого самоврядування, 
наукового та банківського секторів. 

 



З Програмою II Міжнародної конференції «Енергоефективність-2019» можна 
ознайомитись на сайті Сумської ТПП: www.cci.sumy.ua 

Для участі у пленарній та секційній роботі Форуму слід зареєструватися, 
заповнивши Заявку та надіславши її на e-mail: ves2@cci.sumy.ua до 18 лютого 
2019 року. 

Деталі – за телефоном: +38 (0542) 61 09 45, 067 542 91 26, e-mail: 
press@cci.sumy.ua 

 

5-10 листопада в Шанхаї відбудеться Друга виставка імпортних товарів і 
послуг – China International Import Expo   

Це найбільший захід Китаю, який проводиться за підтримки керівництва та 

Уряду Китаю, урядів провінцій, міністерств і відомств, дипломатичних місій 

країни за кордоном та профільних асоціацій. 

 У 2019 році ТПП України формує національні стенди в павільйонах 

АПК, машинобудування, послуги, життєдіяльність, медицина. 

Вартість участі складає: 

-       3 000 доларів США за 9 кв. м стандартно обладнаного стенду; 

-       300 доларів США за 1 кв. м необладнаної площі (мінімум 36 кв. м) 

Представники національних стендів візьмуть участь в українсько-

китайському бізнес-форумі 4 листопада 2019 та В2В сесії з китайськими 

компаніями.  

Участь вашої компанії в China International Import Expo це: 

- вагомий крок на шляху отримання дозволу на експорт до Китаю. Уряд 

Китаю розглядає учасників виставки як потенційних постачальників продукції на 

ринок країни; 

- присутність вашої компанії в інформаційному полі китайського ринку. 

Завдяки активній рекламній кампанії та адміністративному впливу, інформація про 

учасників Експо розповсюджується по всій країні; 

- ожливість оцінити потенціал ринку та ваші можливості на одному з 

найбільших ринків світу, а також ознайомитися з організацією роботи 

з постачальниками; 

- місце зустрічі з партнерами в Китаї та початку експорту 

(ділова програма та В2В переговори з китайськими компаніями); 

- можливість представити свою продукцію всьому світу (понад 120 країн 

учасниць); 

- відкритий майданчик виставки для продажу українських товарів 

Заявки на участь приймаються Сумською ТПП до 1 квітня 2019 року! 

            За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами:   

(0542) 77-07-67, (067) 54 29 119,  (050) 407 22 25 або на e-mail:  ccisumy@gmail.com 

 

Потенційним учасникам виставкових заходів у 2019 році 

На офiцiйному сайтi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України у 

рубрицi «Розвиток експорту» опублiковано «Перелiк заходiв виставково-

http://cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/06022019/Prog_ene.doc
http://cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/06022019/zayav_ener.doc


ярмаркової дiяльностi в Українi у 2019 роцi» та «Перелiк виставок i ярмаркiв за 

кордоном у 2019 році». 

Просимо ознайомитися з цими заходами для використання в роботi. 

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 

 

Алжирська компанiя «Аl Baraka Food Investment» зацікавлена у встановленнi 
дiлових контактiв з українськими експортерами сиропу глюкози 

Крiм того, компанiя iнформує, що сферою її дiяльностi є також iмпорт в Алжир 
сухого молока, соєвого лецитину, олiї та жирів рослинних, бiкарбонату натрiю, 
лимонної кислоти тощо. 

Контактнi данi компанiї «Аl Baraka Food Investment» : www.elbarakafood.com, тел.: 
+213 36 74 75 67, факс: +213 36 74 76 77, моб. тел.: +213 557 171 777, директор-
Абдельсалям АССIЛА. 

Посольство України в АНДР готове надати сприяння пiдприємствам 
агропромислової галузi України у налагодженні експорту зазначених товарів до 
Алжиру. 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Цінові дослідження 

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 

http://cci.sumy.ua/services/tsentr-pidtrimki-eksporta.php
http://cci.sumy.ua/services/shtrih-kod.php
http://cci.sumy.ua/services/zakhist-prav-intelektualnoi-vlasnosti.php
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/#pat


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 

http://cci.sumy.ua/#pat



