
 

Від  15.01.2020 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

Яких наукових досліджень потребує ваш бізнес? 

Запрошуємо членів Сумської ТПП взяти участь в опитуванні, яке проводить 

Міністерство освіти і науки України задля визначення пріоритетних напрямків 

наукових досліджень і подальшого розвитку української науки та інновацій 

відповідно до потреб бізнесу.  

Результати опитування сприятимуть ефективному розподіленню бюджетних 

коштів та фінансуванню затребуваних бізнесом наукових напрямків.  

Опитування дасть вам можливість: 

- отримати широкий доступ до українських досліджень та розробок (далі – 

R&D), які можуть мати низку переваг перед закордонними аналогами; 

- отримати інформацію про існуючі R&D за цікавими для вас напрямками; 

- переорієнтувати український R&D сектор на вирішення реальних потреб 

бізнесу; 

- зменшити бар’єри та запровадити підтримку розвитку українських компаній на 

основі інновацій; 

- налагодити системну комунікацію в трикутнику: держава, бізнес, заклади 

вищої освіти і наукові установи для посилення конкурентоспроможності 

вітчизняних продукції та послуг. 

Усім, хто взяв участь у цьому анкетуванні, буде надіслано відповідний 

фінальний звіт за результатами опитування (на вказаний e-mail).  

Опитування проводиться до 31 січня цього року.  

Опитування можливо пройти за посиланням https://forms.gle/MiMqonfXJaftgapT7  

Ваша думка важлива для країни та бізнес-спільноти! 

 

28-29 січня 2020 року з 09:00 до 17:00 Сумська торгово-промислова палата 
проведе базовий тренінг: «Як довести, що Ваша продукція відповідає 
технічним вимогам ЄС» 

Внаслідок імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законодавчі 

вимоги ринку ЄС до багатьох видів промислової продукції вже стали, а до інших – 

невдовзі стануть вимогами й українського ринку. Тепер і при експорті продукції до 

ЄС, і при продажі її в Україні, в тому числі шляхом участі у публічних 

закупівлях, Ви як виробник несете відповідальність, а отже маєте довести 

відповідність своєї продукції вимогам до безпечності, іншими словами – 

технічним вимогам. 

 



Взявши участь у тренінгу, Ви навчитеся: 

- визначати вимоги, які застосовуються до безпечності вашої продукції, 

- оцінювати ризики для споживачів, 

- визначати придатні для мінімізації ризиків стандарти, 

- складати технічний файл і декларацію про відповідність, 

- маркувати свою продукцію. 

Семінар розрахований на представників промислових компаній, які працюють як 

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Тренери: фахівці системи торгово-промислових палат України – сертифіковані 

консультанти і тренери з експорту до ЄС і технічної відповідності.    

Місце та час проведення: ВЦ «Іллінський», 2 поверх, зал №3, м. Суми, вул. 

Іллінська, 7А, щоденно (програма додається).                              

Вартість участі: 

-          900 грн.* – повна; 

-          750 грн.* – за умови реєстрації та оплати не пізніше 17 січня. 

Якщо Ваша компанія є членом Сумської ТПП, Ви можете скористатися знижкою. 

Для цього зверніться до нас за тел.: +38-050-407-22-25, +38 067-542-91-19 або на 

ел. адресу: ves2@cci.sumy.ua і отримайте промокод 

Для участі необхідно придбати квиток за 

посиланням: https://ucci.org.ua/events/workshop/trening-iak-dovesti-shcho-vasha-

produktsiia-vidpovidaie-tekhnichnim-vimogam-es-sumi 

Тренінг буде проведений у рамках проєкту «Будуємо зв'язки для успіху в 
експорті», який реалізовується за підтримки проєкту Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Підтримка рамкових 
умов для торгівлі» 

 

Сільськогосподарська виставка в Пакистані 

22-23 січня Департамент Сільського господарства Уряду Пенджабу (Пакистан) організовує 
виставку «Пакистан Хорті, Експо 2020». Захід відбудеться в Експоцентрі м. Лахор. Контактна 
особа: Кашіф Джамшеда anwar@emfp.org.pk 

 

Запрошуємо до Катару, на «Фестиваль меду» 

30 січня-8 лютого відбудеться 3-тя виставка-ярмарка «Фестиваль меду» в м. Доха (Держава 
Катар). Більш детальну інформацію про захід можна отримати у організаторів за тел.: +97 455 
66 44 99, honeymarket202@gmail.com 

Реєстрація учасників за посиланням: http://honeymarket.souqwaqif.qa/indexen.html  

 

Виставка дорогоцінного каміння в Пакистані 
6-8 березня в готелі Ісламабад (м. Ісламабад, Пакистан) відбудеться 20-та виставка 

Пакистанського дорогоцінного каміння та мінералів.  
Її організовує всепакистанська Асоціація Комерційних експортерів. Контактна особа: 

Хаджі Дост Мухаммад (тел. +92 91 933 19 10,11; apceap@yahoo.com , www.apcea.com.pk  

https://ucci.org.ua/international-projects/proekt-buduemo-zviazki-dlia-uspikhu-v-eksporti
https://ucci.org.ua/international-projects/proekt-buduemo-zviazki-dlia-uspikhu-v-eksporti


 

15-17 липня в м. Амман (Йорданія) відбудеться «Перша міжнародна економічна 
виставка» 

Детальну інформацію можна отримати за посиланням: https://ijexjo.com/contact-2/ 

 

Дату проведення XIII форуму ЄВРОПА – УКРАЇНА в польському  Жешуві 

перенесено з 28-29 сiчня на 4-5 лютого 2020 р  

Для участі у форумі запрошені понад 800 учасникiв з Польщi, України, 

сусiднiх держав та США – дипломати, представники урядiв, бiзнесу, мiсцевого 

самоврядування, європейських iнституцiй, мiжнародних органiзацiй, експерти, 

аналітики, полiтики. 

У програмі форуму: 

• 2 днi дискусiй та зустрiчей; 
• пленарнi сесiї: ключовi учасники говоритимуть про економiчну та полiтичну 
спiвпрацю України та європейських держав; 
• понад 30 панельних дискусiй, присвячених економiчним, полiтич- 

ним та соцiальним питанням; 

• Схiдний Ярмарок – можливiсть презентацiї фiрм та встановлення 
безпосереднiх бiзнес-контактiв; 
• Форум Молодих Лiдерiв; 
• 10 презентацiй українських регiонiв, окремих галузей економiки тощо; 

Офiцiйним пiдтвердженням участi у Форумi є заповнення учасником реєстрацiйної 
форми, яка знаходиться на сторiнцi: www.forum-ekonomiczne.pl 

 

28 лютого – 8 березня 2020 року, в Нігерії проходитиме щорічний 

спеціалізований виставковий захід – 41st Kaduna International Trade Fair 

Ярмарок і виставки Кадуна – це щорічна подія, а також відома африканська 

виставка, організована Торгово-промисловою палатою Кадуна (KADCCIMA)  

http://kadccima.org/ 

https://www.finelib.com/events/trade-fairs-and-shows/41st-kaduna-nigeria-international-

trade-fair/28 

 

20-21 лютого Закарпатська ТПП проводить в м.Ужгороді «МІЖНАРОДНІ 

КОНТАКТНІ ДНІ» 

Напрямки:  

 сільгосптехніка та обладнання;  
 посівні матеріали, добрива та засоби захисту рослин; 
 обладнання та технології для харчової промисловості; 
 виготовлення продуктів харчування;  
 упаковка та пакувальна техніка. 

Згідно з угодами про співпрацю на зустріч запрошуються представники 
ділових кіл Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Хорватії, Сербії. 

Під час проведення заходу буде надана можливість встановлення ділових 

контактів з українськими та іноземними підприємствами- виробниками продукції. 

Для участі в «Міжнародних контактних днях» в м. Ужгород  необхідно запов-

нити заявку та вислати факсом: 0312 66 94 74 або на е-mail:  exib@tpp.uzhgorod.ua 

попередню інформацію про фірму для занесення в каталог зустрічі (назва фірми, 

адреса, телефон, факс, електронна адреса, веб-сторінка, напрямок діяльності, 

зацікавленість у співпраці). 

Можливе розміщення тексту реклами про свою фірму на сторінках каталогу. 

Вартість 1 см² реклами – 0,75 грн. Мінімальний розмір рекламного тексту – 50 см². 

Пропонується на час зустрічі, з метою реклами, розмістити продукцію 

фірми на виставковому стенді. Вартість стенда (2 м²) – 500 грн. 



ВАРТІСТЬ УЧАСТІ: 1920 грн./особа (з врахуванням ПДВ), що включає видатки 

на: проживання в готелі (одна ніч в одномісному номері), харчування, 

перекладацькі послуги, розміщення інформації про фірму в каталозі зустрічі, 

організаційні видатки. 

ПРОГРАМА: 

20 лютого З 15.00  Заїзд учасників.   

                          19.00  Вечеря 

21 лютого 09.00-10.00 Реєстрація учасників зустрічі  

               10.00-10.15 Офіційне відкриття зустрічі 

             10.15-14.30  Проведення переговорів між учасниками зустрічі 

                   14.30 Обід, від’їзд  учасників зустрічі 

Контактні телефони: (0312) 66-94-62, 66-94-50 

E-mail:  exib@tpp.uzhgorod.ua 

 

Уряд Марокко зупинив застосування ввізного мита на пшеницю м'яких сортів і 
продукцію з неї, в тому числі з України, на період з 2 січня по 30 квітня 2020 
року 

 

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства – торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в 

Facebook. 

Рішення спрямоване на забезпечення регулярних поставок і підтримки цін 

на національному ринку Марокко через зростання світових цін на м'яку пшеницю і 

зниження її запасів у Марокко – запаси пшениці до кінця грудня склали 900 тис. 

тонн, що покриває 2,5 місяця потреб переробників. 

 

Погоджено ветеринарні сертифікати на експорт яєць до Японії 
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та 
компетентний орган Японії узгодили форму міжнародного ветеринарного 
сертифіката на експорт свіжих яєць. 
Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби. 
Йдеться про ветеринарний сертифікат на яйця, які експортуються з України в 
Японію. 

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 

 

Представляємо партнера Сумської ТПП – Агентство з нерухомості та 
туризму «СВІТЛАНА»  

Нерухомість за кордоном 
 Купівля, продаж, обмін, оренда  
 квартири                     
 будинки                                  
 ділянки   
 комерційна нерухомість  
 юридичний супровід  
 безкоштовна реклама нерухомості  
 терміновий викуп  
 купівля нерухомості за кордоном (Кіпр, Туреччина)            

Відпочинок в Україні   



 гірськолижні курорти   
 гарячі тури   
 раннє бронювання  
 авіаквитки  

Агентство з нерухомості та туризму «СВІТЛАНА»  

м. Суми, вул. Іллінська, 7а  

+38 050 641 10 24; +38 067 377 74 64       

 

ФОП ТАРАБАН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ та Компанія DRW «Земснаряди 
України» презентує маломірну вантажну баржу DRW власної марки 

Компанія DRW «Земснаряди України» пропонує зацікавленим у розвитку 
принципово нового для України транспортного напрямку інвесторам і 
підприємцям долучитися до реалізації проєкту, здатного зробити революцію в 
сфері доставки вантажів середніх і великих обсягів. Фахівці готові надати проєкти 
власної розробки, організувати будівництво суден різного класу, 
вантажопідйомності і призначення, показати бізнесу шлях до відкриття 
принципово нових ринків. 

Компанія успішно співпрацює з іноземними партнерами, зокрема з Нігерії, 
Конго, Азербайджану, Казахстану, Грузії, Латвії, Словаччини та інших 
держав. 

У каталозі компанії представлені також земснаряди власного виробництва різного 
класу і продуктивності. Компанія DRW «Земснаряди України» також здійснює 
установку обладнання: 

• плавкранів, 

• плавучих екскаваторів, 

• шнекових і кар'єрних земснарядів, 

• фрезерів і гідравлічних розпушувачів, 

• капсульних і штангових земснарядів, 

• комбайнів для очищення водойм тощо. 

ФОП ТАРАБАН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ                

вул. Д. Коротченко, 17/44, м. Суми, 40000 

тел.: +38 066 703 71 76 

сайт: https://dredgers.com.ua/ 

 

Пакистанська компанія Octrax Global Company шукає потенційних імпортерів своєї 
продукції серед українських підприємств  

Пакистанська компанія Octrax Global Company, яка експортує халяльне м'ясо, сухі 
фрукти та овочі, а також морську рибу, шукає потенційних імпортерів серед українських 
підприємств для налагодження співробітництва. Контактні дані вказані на сайті компанії: 
https://octraxglobal.com 

 

Алжирська компанія «Martinez SARL» бажає встановити ділові зв’язки з українськими 
імпортерами фініків 

Зокрема,  «MartinezSARL» пропонує продукцію з регіону Біскра (північний схід 
Алжиру). Контактна особа: Сапкі Лунем, тел.: + 213 557867633, oceancalmel@gmail.com  
https://www.diprochim.dz  

Послуги 



Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Засвідчення форс-мажорних обставин 

Цінові дослідження 

Засвідчення документів комерційного характеру 

Послуги у сфері державних закупівель 

Сільськогосподарська дорадча служба 

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» 

 

Більше новин читайте у свіжому номері журналу «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/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/fors-mazhor/
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/zasvid_dokum/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/dorad/
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



