
 

Від  14.08.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

30 вересня о 10:00 в приміщенні ТПП України (вул. Велика Житомирська, 33, 
конференц-зал «Колізей») відбудеться українсько-індонезійський бізнес-форум 
та презентація туристичного потенціалу Індонезії 

Програма заходу передбачає пленарну частину, в якій будуть висвітлені найближчі 
перспективи та пріоритетні напрямки українсько-індонезійського економічного 
співробітництва, двосторонні B2B зустрічі між компаніями. Українські учасники 
протягом дня зможуть ознайомитися з послугами індонезійських компаній на 
стендах, які також будуть знаходитись в ТПП України. 

Індонезійська делегація представлена такими сферами діяльності: 

 Туризм (туроператори, готельні комплекси та послуги з організації турів) 

 Виробництво кави та какао 

Запрошуємо до співпраці авіакомпанії, турагентів та туроператорів, а також 
рестораторів, дистриб’юторів та виробників кондитерських виробів. 

Учасникам форуму надаватимуться корисні інформаційні матеріали про 
особливості торговельного та інвестиційного співробітництва з Індонезією, а 
також передбачено частування індонезійською кавою. 

Участь в заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова (на вказану в анкеті 
електронну пошту буде надходити додаткова інформація щодо заходу). 

Реєстрація за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdby0tUIEYnXNVHpsOO5kpxZ8B6Qy6-
2Ir4jCmvTQkC_24_aA/viewform 

За додатковою інформацією звертайтесь до управління взаємодії з бізнесом 
Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-07-67, 067-542-91-19, 050-407-22-25 або на 
електронну пошту: ves2@cci.sumy.ua 

 

ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business запрошує українські малі та середні 
підприємства в секторі продуктів харчування та напоїв до участі у 
колективному стенді України на виставці Israfood 2019, яка відбудеться у Тель-
Авіві 26-28 листопада 2019 року 

Проект фінансується ЄС в рамках ініціативи EU4Business та реалізується 
ЄБРР, за підтримки Офісу з просування експорту. 

Мета: відкриття ізраїльського ринку для українських компаній-експортерів, які 
мають сертифікацію Кашрут, пошук потенційних покупців. 

Продукти у фокусі: cвіжа та консервована їжа, сири, молочні продукти, соуси і 
олії, спеції і овочі/фрукти, органічні продукти, дієтичні продукти та здорове 
харчування, випічка, кондитерські вироби і солодощі, напої, соки і багато іншого. 

Перевага надаватиметься компаніям, які мають сертифікацію Кашрут. 

Чому ISRAFOOD? 

 Найбільша та найважливіша торгова подія для харчової промисловості в 



Ізраїлі для пошуку партнерів, професійних та ділових зустрічей між виробниками 
та імпортерами. 

 Щороку виставка збирає 36 000 відвідувачів sз понад 150 країн світу. 

Протягом трьох днів тут зустрічатимуться керівники, менеджери з 
закупівель, кухарі ресторанів, кав'ярень, барів, готелів, кондитерських та 
хлібобулочних магазинів; представники торгівельних мереж та приватного 
сектора, дистриб'ютори, власники роздрібних магазинів та приватних 
супермаркетів; виробники, імпортери, експортери, компанії з виробництва 
продуктів харчування та напоїв Ізраїлю. 

Перш ніж заповнювати заявку, переконайтесь, що Ваша компанія відповідає 
критеріям відбору: 

 Компанія є зареєстрованим суб'єктом згідно чинного законодавства України; 

 Принаймні 51% акцій компанії належать громадянам України (згідно 
Статуту); 

 Компанія-учасник гарантує покрити логістичні витрати своїх представників 
(переліт, проживання, харчування - планується самостійно); 

 Представники, які будуть працювати на стенді, вільно володіють 
англійською мовою; 

 Наявність веб-сайту та маркетингових матеріалів англійською мовою; 

Перевага надаватиметься: 

 Компаніям, які мають сертифікацію Кашрут; 

 Компаніям, які мають досвід експорту. 

Умови участі: 

 Компанія має відповідати критеріям зазначеним вище; 

 Компанія має надавати всі необхідні документи та інформацію вчасно 
(згідно з термінами, які встановлює Організатор);  

РЕЄСТРАЦІЯ – до 1 вересня 2019 року включно. 

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 

 

 

«СУМИХІМПРОМ» нарощує виробництво мінеральних добрив 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» є базовим підприємством промислового комплексу 
України з виробництва складних мінеральних добрив для аграрного сектора. 
Підприємство пропонує споживачам широкий асортимент мінеральних добрив зі 
значним діапазоном вмісту поживних речовин.  

Зважаючи на потреби споживачів, фахівці ПАТ «СУМИХІМПРОМ» розробили 
нову технологію виробництва, яка дозволяє отримувати складні мінеральні 
добрива різних типів і марок. Нова технологія виробництва дозволяє поряд із 
сульфатом амонію вводити до складу добрив ще одну агрономічну цінну 
сірковмісну сполуку – сульфат кальцію і отримувати кальцієвмісні добрива з 
різним співвідношенням поживних речовин: NPKS 10:26:26:1, NPKS 15:15:15:8, 
NPKS 16:16:16:2, NPKS 12:24:12:8, NPKS 8:24:24:4, NPKS 10:20:20:6, NPKS 
4:20:20:4, NPKS 5:16:35:1, NPKS 8:19:29:3.  

У виробництві впроваджено виготовлення високоефективних мінеральних добрив 



з додатковим вмістом бору: NPKS 14:23:14:7+В та NPKS 14:18:18:6+В. Широкий 
асортимент марок доповнюють високоякісні двокомпонентні мінеральні добрива: 
NPS 10:40:5, NPS 16:20:14, NPS 20:20:12 та NPS 12:24:12. У 2017 році випущено 
нову марку комплексного мінерального добрива: NPKS 6:24:12:6.  

Виробничі потужності підприємства дозволяють випускати складні мінеральні 
добрива різних марок на рівні 500 тис. тонн на рік. 

Усі технологічні процеси організовані на підприємстві відповідно до міжнародних 
стандартів ISO 9001 та ISO 14001, що гарантує споживачеві безпечність та якість 
виробленого продукту, а також мінімальний вплив на довкілля. 

Особливістю складних мінеральних добрив виробництва ПАТ 
«СУМИХІМПРОМ», на відміну від тукосумішей і аналогічних добрив 
вітчизняного виробництва, є наявність всіх поживних елементів в одній гранулі. 
Це є запорукою відсутності сегрегації при зберіганні й транспортуванні добрив. 
До того ж, підприємство гарантує повну відсутність вільної кислотності в 
реалізованих добривах, що значно розширює сферу застосування добрив 
«Суперагро». 

Комплексні мінеральні добрива, що містять усі основні живильні макроелементи в 
одній гранулі (N, P2О5 і K), – один із найкращих видів мінеральних добрив для 
внесення в ґрунт при посіві та посадці польових сільськогосподарських культур, 
овочів, квітів, ягідних, плодових і декоративних дерев на різних типах ґрунтів.  

Усі мінеральні добрива, вироблені ПАТ «СУМИХІМПРОМ», найбільш 
збалансовані за елементами мінерального живлення рослин. У них мінімізовані 
баластні та виключені шкідливі або небажані домішки. Присутність у 
комплексних добривах поживних мікроелементів: сірки, кальцію, бору, заліза, 
магнію збільшує цінність цих добрив. Для ефективного застосування 
мікроелементів у складі макродобрив необхідно, щоб вони рівномірно 
розподілялися в ґрунті, якомога менше вимивалися і довше залишалися 
доступними для рослин. 

Усі поживні елементи з'єднані в гранулах кулястої форми, що мають високу 
механічну щільність, сипучість і низьку злежуваність. Розмір гранул в діапазоні 2-
4 мм сприяє оптимізації режиму мінерального живлення рослин. Виготовлені з 
екологічно чистої сировини, комплексні добрива ПАТ «СУМИХІМПРОМ» є 
конкурентоспроможними на вітчизняному та зарубіжних ринках. 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 

вул. Харківська, п/в 12  

м. Суми, Україна 

Тел.: +38  0542 67 42 14 
Факс.: +38  0542 68 30 05  

priyomnaya@sumykhimprom.org.ua 

http://sumykhimprom.com.ua/ 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

http://cci.sumy.ua/services/tsentr-pidtrimki-eksporta.php
http://cci.sumy.ua/services/shtrih-kod.php


Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Засвідчення форс-мажорних обставин 

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 

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/services/zakhist-prav-intelektualnoi-vlasnosti.php
http://cci.sumy.ua/services/fors-mazhor/
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
http://cci.sumy.ua/#pat



