Від 15.02.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Змінено вимоги до ввезення товарів і вантажів на територію Туркменістану
Вiдповiдно до Митного кодексу Туркменістану з 15 лютого 2017 року при
ввезенні товарiв на територiю Туркменiстану обов’язковим є надання копії
митної декларацiї, оформленої в країнi вiдправника.
Контакти: Надзвичайний i Повноважний Посол України в Туркменiстанi –
Шевальов Валентин Миколайович; телефон: (+99312-94-30-25); електронна
адреса: emb_tm@mfa.gov.ua.
Запроваджено новий порядок контролю за збутом халяльної продукцiї
За даними Мiнiстерства закордонних справ України, з лютого 2017 року в
Об'єднаних Арабських Емiратах (ОАЕ) буде застосовуватись новий порядок
контролю за збутом халяльної продукцiї.
У зв'язку з цим українським органам, що видають сертифiкати «Халяль»,
необхiдно пройти процедуру реєстрацiї в ЕSМА. Наразi процедура подачi заявки
на реєстрацiю не передбачає використання он-лайн форм. Реєстрацiю здiйснює
Департамент акредитацiї ЕSМА. За необхiдностi ЕSМА проводить огляд на мiсцi
(2500 дирхем за 1 день робота кожного експерта, що еквiвалентно 680 дол.
США).
Процедура реєстрацiї передбачає наступнi кроки:


заповнення форм, надсилання супровiдних документiв;



сплату вартостi розгляду документiв (1000 дирхем, що еквiвалентно 270
дол. США);



розгляд документiв;



огляд на мiсцi (за необхiдностi);



надсилання заявки до затвердженого ЕSМА акредитацiйного органу;



схвалення акредитацiї, завершення реєстрацiї в ЕSМА сертифiкаційним
органом;



подачу сертифiкацiйним органом запиту на нотифiкацiю.

Бiльш докладна iнформацiя – за посиланням:
http://halal.ae/en-us/Services/Pages/Halal-Accreditation-Bodies.aspx
Контактна особа в ЕSМА – Агуда Аль Баная (тел.: +971142084334, e-mail:
halal@esma.gov.ae).
04-06 квітня у м. Будапешт (Угорщина) відбудеться XXXV Міжнародна
спеціалізована будівельна виставка «CONSTRUMA», «RENEO» –
поновлювана та альтернативна енергія, «OTTHON+DESIGN» – все для дому
та дизайн.
Виставка «CONSTRUMA» проводиться щорічно і є найбільшою будівельною

виставкою в Угорщині.
Під час проведення заходу буде надана можливість встановлення ділових
контактів з іноземними підприємствами-виробниками продукції та організаціями
торгівлі.
Вартість участі – 6000 грн. (в т.ч. ПДВ), що включає: переїзд автобусом,
проживання у готелі (дві ночі у двомісному номері), послуги перекладача, вхідні
квитки на виставку, організаційні видатки.
У разі зацікавленості, просимо надіслати заявку.
Наявність шенгенської візи обов’язкова.
Контактні тел.: (0312) 66-94-62, факс 66-94-74, exib@tpp.uzhgorod.ua
04 – 05 березня у м. Мішкольц (Угорщина) відбудеться Міжнародний
косметичний конкурс «Kézműves Kupa 2017»
Основні тематичні напрями конкурсу:
- жіноча стрижка;
- чоловіча стрижка;
- косметика;
- манікюр, педікюр.
Захід проводиться щорічно і є найбільшим конкурсом зазначеного напрямку в
Угорщині.
Учасники матимуть можливість продемонструвати свою майстерність та
ознайомитися з новітніми світовими тенденціями косметичної галузі.
Вартість участі – 2400 грн. (в т.ч. ПДВ), що включає: переїзд автобусом Ужгород
– Мішкольц – Ужгород, проживання у готелі (одна ніч у двомісному номері),
організаційні видатки.
У разі зацікавленості, просимо до 20 лютого 2017 р. надіслати на адресу
exib@tpp.uzhgorod.ua заповнену Заявку.
Наявність Шенгенської візи обов’язкова.
Контакти: тел. (0312) 66-94-62, факс 66-94-74.
8-12 березня 2017 р. в м. Берлiн проходитиме найбiльший спецiалiзований
ярмарок Нiмеччини «Мiжнародна туристична бiржа» (МТБ).
У рамках проведення МТБ 9 березня у представництвi федеральної землi БаденВюргемберг в м. Берлін вiдбудеться «Дунайський салон», який став традицiйним
майданчиком для презентацiй країн Дунайського регiону та обговорення
можливостей розвитку туристичної галузi в межах Дунайської стратегiї ЄС.
Цього року захiд проходитиме за органiзаційної пiдтримки Республiки Словенiя.
У першiй частинi заходу пропонується провести дискусiю на тему: «Сталий
розвиток туризму на прикладi Дунайського регiону». По завершенню дискусiї
вiдбудеться прийом, у ходi якого гостi Дунайського салону отримають
можливiсть ознайомитись з туристичними пропозицiями та нацiональними
стравами кожної з країн-учасниць.
3 цiєю метою учасникам надається стiл, на якому можна розмiстити туристичнi
буклети та організувати дегустацію напоїв i страв, а також екран для презентацiї
туристичних промо-роликiв.
У разі зацікавлення участю в Мiжнароднiй туристичнiй бiржi та у «Дунайському
салонi», просимо сповістити Посольство України в Федеративній Республіці
Німеччина: Альбрехтштрассе, 26, 10117 Берлiн; tеl: 030/2888-71-28;

fax: 030/2888-71-63;
e-mail: emb_de@mfa.gov.ua
http://germany.mfa.gov.ua
http://www.facebook.com/UkrBotBerlin
14-15 листопада 2017 року в м. Абу Дабi (ОАЕ) відбудеться виставка
продуктiв агропромислового комплексу «Аgrisсаре»
Виставка «Аgгisсаре» є закритим заходом, учасники якого отримують
персональні запрошення пiсля затвердження їх кандидатур органiзаторами.
Цiльовою аудиторiєю виставки є керiвництво впливових компаній та авторитетнi
експерти агропромислової галузi.
Стратегiчним партнером заходу є Центр безпеки харчових продуктiв Абу Дабі,
який здiйснює нагляд за усiма iноземними iнвестицiями в агропромисловому
секторi ОАЕ. Організатор заходу – Альянс за безпеку харчових продуктiв Абу
Дабi, до якого входять усi мiсцевi компанiї, якi здiйснюютъ iнвестування в
агропромисловий комплекс за кордоном.
На цьогорiчнiй «Аgrisсаре» буде представлено 40 компаній та 300 покупцiв із 30
країн свiту, якi матимуть можливiсть провести прямi переговори. Вiдвiдувачiв
виставки буде вiдiбрано за принципом 100 осiб – представникiв ОАЕ, 100 осiб –
представникiв країн-членiв Ради спiвробiтництва арабських держав Перської
затоки та 100 осiб – представникiв iнших країн свiту.
Виставкова зона обмежена 40 стендами, які будуть роздiленi за принципом
«перший прийшов – перший отримав».
У рамках виставки буде проведено 45-xвилиннi семiнари, пiд час яких учасники
матимугь змогу презентувати свiй iнвестицiйний потенцiал; двостороннi зустрiчi
(пропонується заздалегiдь зареєструвати до 25 тридцятихвилинних зустрiчей з
вiдвiдувачами виставки); гала-вечерю.
За довiдками звертатись до Посольства України в ОАЕ: P.O.Box: 35572 – Abu
Dhabi – U.АR; tel.: (9712) 6327586; fax: (9712) 6327506;
web-site: http://uae.mfa.gov.ua; e-mail: emb_ae@mfa.gov.ua

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Єгипет запрошує до співпраці.
Посольство Єгипту в Україні поширило інформацію щодо можливої участі
українських підприємств в реалізації мега-проектів «Новий Суецький канал» та
«Економічна зона Суецького каналу. За більш детальною інформацією
звертайтесь до Сумської ТПП.
Компанія «LАINЕR» зацікавлена в налагодженні ділових контактів з
українськими партнерами.
«LАINЕR» – це польська фiрма з бiльш нiж 20-piчним досвiдом та знаннями, яка
пропонує своїм Клiєнтам iнновацiйнi рiшення у сферi виробництва полiмерної
пiдлоги на основi епоксидної смоли на найвищому свiтовому рiвнi.
Компанія пропонує такі види промислової пiдлоги:


полiуретаново-цементна пiдлога PC HARD®



полiуретанова пiдлога Р-FLЕХ®



епоксидна пiдлога Е VERS®

Системи промислової пiдлоги зі смоли знаходять застосування на виробничих,

промислових пiдприємствах, а також у важкiй промисловості, на заводах, що
виготовляють i переробляють продукти харчування, у складах, ангарах i цехах
високого складування, на пiдземних та зовнiшнiх стоянках, на об'єктах
громадського користування, на транспортних дорогах та аеропортах, в торгових
центрах.
Ознайомитися з асортиментом продукції фірми «LАINЕR» можна на сайтi
компанії: www.lainer.pl

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.

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

