
 

Від  15.05.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

Запрошуємо на Міжнародний бізнес-форум «Sumy Invest Bridge-2019»  

Захід відбудеться 21 травня об 11:00 у ВЦ «Іллінський» Сумської торгово-
промислової палати (м. Суми, вул. Іллінська, 7-а).   

Початок реєстрації – о 10:15. 

Міжнародний бізнес-форум «Sumy Invest Bridge» проводиться, починаючи з 2004 
року, за підтримки Сумської обласної державної адміністрації. Його метою є 
створення базису для інтенсивного розвитку міжнародних торговельно-
економічних відносин, пошуку інвесторів, ознайомлення з економічним та 
інвестиційним потенціалом регіону.  

Захід включає низку дискусій щодо актуальних питань торгівлі з Україною, а також 
організацію В2В перемовин. Щорічно в роботі форуму беруть участь 
представники підприємств, влади, наукових кіл України та інших держав.  

Свою участь у цьогорічному форумі вже підтвердили Радник Посольства 
Киргизької Республіки в Україні Меерімбек Апишов, представники Посольства 
Республіки Казахстан в Україні, Почесний консул Словацької Республіки в Харкові 
Віктор Попов, представник Торгового дому «Україна-Нігерія» Сергій Свистіль, 
Голова правління Українського агентства кластерного розвитку «CLUST.UA» 
Михайло Крікунов, виконавчий директор кластеру легкої промисловості та 
дизайну у м. Харків Олег Єгоров та інші. Запрошені бізнес-делегації Словацької 
Республіки та Республіки Казахстан. 

Програмою форуму передбачено також проведення В2В перемовин. 

Просимо зацікавлені підприємства реєструватися на участь у Форумі та на 
індивідуальні В2В перемовини з учасниками заходу на електронну пошту: 
ccisumy@gmail.com або за телефонами: +38 0542 77 07 67, 067 542 91 19, 66 055 40 
66, факс: +38 0542 60 03 90. 

Контактна особа – Світлана Колодяжна. 

 

З 28 квітня діє новий модельний статут: що змінилося? 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 затверджено 
модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю. 

Прохання ознайомитися із зазначеним документом для подальшого використання 
цієї інформації в роботі 

 

9-12 червня в Міжнародному виставковому центрі м. Тегерана (Ісламська Республіка 
Іран) відбудеться 8-а міжнародна виставка інновацій та технологій «Inotex 2019»  

На виставці будуть представлені різні елементи інноваційних екосистем. У заході візьмуть 
участь інвестори, наукові компанії, підприємці. Детальна інформація – на веб-сайті 
www.inotex.com  

http://cci.sumy.ua/services/exhibitions/slobozhansky_bridge_2011/doc/prog_brig.doc
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cc/31c/9ac/5cc31c9ac8f91837587198.doc


 

27-30 серпня в Міжнародному виставковому центрі «Шахр Афтаб» буде проведено 
Другу міжнародну виставку газової промисловості Ірану 

Необхідна інформація англійською та російською мовами щодо цієї виставки розміщена на 
веб-сайті www.gasshow.ir  

 

3апрошуємо до участі в ділових заходах Республiки Польща  

Пропонуємо до розгляду узагальнений перелiк дiлових заходiв, що запланованi у 
Республiцi Польща у 2019 році. Просимо до 24 травня ц. р. поінформувати 
Сумську ТПП щодо Вашої участі у вказаних заходах з метою подальшої спільної 
органiзації вiдповiдних дiлових мiсiй та колективних стендiв. 

 

Змiнено ставки iмпортного мита на деякi товари в Алжирi 

21.04.2019 р. оприлюднено наказ Мiнiстерства торгiвлi АНДР, яким внесено змiни до 
наказу вiд 26.01.2019 р., що запроваджував спеціальнi ставки захисного мита (далi – 
СЗМ) щодо iмпорту в Алжир 1095 товарних позицiй. 

Зокрема, СЗМ застосовується до 992 товарних позицiй (ранiше – 1 095): 

 на бiле та червоне м'ясо (70%>),  

 масло вершкове та iншi жири молочного походження (70%),  

 сири (70%),  

 мед натуральний (70%),  

 овочi та фрукти (70 – 120%),  

 борошно кукурудзяне (70%),  

 ковбаси (70%),  

 рибнi консерви (70%),  

 шоколад та вироби з нього (70%>),  

 макароннi вироби (70%),  

 воду газовану i негазовану (70%),  

 напої фруктовi та нектари (70%),  

 цемент (100%),  

 пластиковi вироби (60%),  

 посуд (60%>),  

 папiр (30 – 60%>),  

 килими та покриття для пiдлоги (60%),  

 керамiчну плитка (60%),  

 вироби з алюмінiю (60%>),  

 кондиціонери повiтря (60%),  

 холодильники (60%)),  

 сiльськогосподарське обладнання (100%),  

 пральнi машини (60%),  

 мобiльнi телефони (60%),  

 меблi (60%). 

https://drive.google.com/file/d/1y8bPJsdjgbGVvvYRa4YH7k5pXh4FCZk_/view?usp=sharing


Мiнiстерство торгівлi повiдомляє також, що визначений у згаданому наказi перелiк 
товар iв i продуктiв буде переглядатись та перiодично оновлюватись в залежностi вiд 
балансу мiж розвитком нацiональних пiдприємств та мiжнародною конкуренцiєю 
на основi монiторингу обсягiв iмпорту продукцiї, узгоджених з секторами 
національної економiки та представниками вiдповiдних галузей. 

Також повiдомляється iз посиланням на заяву Мiнiстра торгівлi Алжиру 
С.Джеллаба, що уряд АНДР планує призупинити застосування СЗМ на час 
священного мiсяця Рамадан (05.05.2019 р. – 05.06.2019 р.) щодо iмпорту свiжої та 
замороженої яловичини, сухофруктів та горiхiв. 

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 

 

Тендер у Киргизькій Республіці 

Мерія м. Бішкек (Киргизька Республіка) запрошує зацікавлені компанії взяти участь у 
тендері з будівництва заводу по сортуванню твердих відходів та облаштування ділянки для 
компостування зелених відходів.  

Контакти: office312.bsw@gmail.com  , +996 312 325 223 

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



