
 

Від  17.04.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

Про співпрацю України з Йорданією та Марокко 

Міністерство Фінансів України опрацьовує питання доцільності проведення 
Спільної Українсько-Йорданської Комісії з торговельно-економічного 
співробітництва та Міжурядової українсько-марокканської комісії з питань 
торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва в 
поточному році. 

Просимо до 18 квітня надати Сумській ТПП пропозиції щодо: 

- діючих та перспективних напрямів українсько-йорданського та українсько-
марокканського співробітництва у відповідних сферах із зазначенням проблемних 
питань та шляхів їх вирішення; 

- переліку питань, які доцільно порушити перед йорданською та марокканською 
сторонами; 

- інформації стосовно двосторонніх документів, які доцільно підписати у рамках 
Комісій. 

Пропозиції просимо надсилати на e-mail: ccisumy@gmail.com 

 

Чи відчувають експортери підтримку держави? 

У контексті виконання Експортної стратегії України («дорожньої карти» 
стратегічного розвитку торгівлі) на період 2017-2021 років, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1017-р, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проводить опитування 
експортерів щодо ефективності заходів підтримки експортерів та комунікації 
органів державної влади щодо доступної державної підтримки. У зв'язку з цим 
просимо пройти опитування за посиланням https://bit.ly/2TJ1ZgJ, 
використовуючи свій обліковий запис Gооglе 

 

24 квітня 2019 року о 10:00 Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів за 
підтримки проекту GIZ «Консультування підприємств щодо 
енергоефективності», що виконується GIZ GmbH спільно з 
Мінекономрозвитку України на замовлення Уряду Німеччини, запрошує на 
конференцію з енергоефективності виробництва – урочистий старт МЕРЕЖІ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИКІВ БУДМАТЕРІАЛІВ 

Місце проведення: Президент Готель, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, конференц-
зала. 

Мета Мережі – здешевлення продукції і підвищення конкурентоздатності завдяки 
обміну досвідом, знаннями, консультуванням та впровадженням енергоефективних 
заходів за підтримки Урядів Німеччини та України. 

Учасники Спілки вивчили за програмою GIZ досвід Німеччини в Гамбурзі 
і переконались – це можливо і абсолютно необхідно в Україні. 

Основні переваги для членів Мережі (в одній Мережі 12-15 підприємств): 



1. Фахові консультації (безкоштовно) та енергоаудит провідних європейських і 
українських спеціалістів з питань енергоефективності на виробництві; 

2.     Професійний моніторинг енерговитрат та розрахунок економічного ефекту 
від впровадження заходів з енергоефективності за допомогою сучасного 
програмного забезпечення LEENize (безкоштовно); 

3.     Реальне удосконалення виробничих процесів та зниження енерговитрат; 

4.     Синергія за рахунок досвіду членів Мережі та провідних європейських 
практик; 

5.     Пошук інвестиційних можливостей в енергоефективність та інновації. 

Також звертаємо увагу, що відкритий запис до другої Мережі.  

Запрошуємо стати учасником цих вкрай необхідних змін та взяти участь у 
професійному спілкуванні 24 квітня 2019 року.  

Реєстрація обов'язкова за посиланням https://forms.gle/dtF4FZSc3vjESCit5 або 
за телефоном +38044 245-48-39 чи на e-mail spilkavb@gmail.com. 

Реєстрація відкрита до 16:00 19.04.2019. 

Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів: www.avbmv.com.ua 
+38 044 245 48 39. Поштова адреса: 03037, м. Київ, а/с 75 

 

26-27 травня в м. Ашгабат (Туркменістан) відбудеться Міжнародна виставка 
текстильної продукції «Туркменський килим і текстиль – світовий бренд» 

Організатори виставки: Міністерство текстильної промисловості і Торгово-
промислова палата Туркменістану. 

Захід присвячений Дню працівників текстильної промисловості Туркменістану i 
Святу туркменського килима. Виставка проходитиме в Ашгабатському 
виставковому палаці (просп. Чандибіль Шайоли, 143) і включатиме такі розділи: 

 текстильне обладнання; 

 переробка натуральних волокон; 

 одяг і взуття; 

 домашній текстиль; 

 килими ручної роботи і килимові вироби; 

 запасні частини і допоміжні матеріали; 

 хімічні засоби і барвники; 

 аксесуари та фурнітура; 

 новітні технології і «ноу-хау». 

Під час виставки вібудеться ХIХ засідання світового товариства поціновувачів 
туркменського килима. Представникам компаній-експонентів, якi бажають 
виступити з доповіддю i презентувати діяльність своєї компанії на міжнародній 
арені, необхідно надіслати тексти доповідей i копії закордонних паспортів на 
зазначені у запрошенні електронні адреси. 

Контакти оргкомітету: (993-12) 39-88-70, 39-89-20, 40-71-21, 40-71-67, факс: (993-12) 
39-89-49, 39-89-88, 21-09-06 e-mail: expo@online.tm  TmTextile@mail.ru 

 

5-6 червня ц.р. в Словенії проходитиме саміт «Тримор’я». 

Відповідно  до  інформації  словенської  сторони  цьогорічний захід 

https://forms.gle/dtF4FZSc3vjESCit5


складатиметься  з  двох  частин:  перша – саміт,  участь  у  якому  візьмуть  
очільники  країн-членів  ініціативи  (Словенії,  Австрії,  Болгарії,  Хорватії,  
Чехії,  Естонії,  Угорщини,  Латвії,  Литви,  Польщі,  Румунії,  Словаччини),  
друга – бізнес-форум, під час якого будуть обговорюватися  питання енергетики,  
інфраструктури, діджиталізації та інновацій, а також теми,  пов’язані  з  
трансатлантичними  відносинами  та безпекою. За програмою заходу, за 
організацію першої частини відповідає Адміністрація Президента  Словенії,  за  
другу – Уряд Словенії на чолі з Прем’єр-міністром  М.Шарцем  та ТПП Словенії. 
Враховуючи  румунське  головування  в  ЄС, Посольством  Румунії  в  Словенії  
було  запропоновано  запросити  на  захід представників країн-членів СхП, а також 
країн Балканського регіону. 

 

24-26 червня 2019 року відбудеться торгова місія до Ізраїлю (м.Тель-Авів) 
Захід проводить ЄБРР в рамках ініціативи ЄС EU4Business за підтримки  

Офісу з просування експорту України та Мінекономрозвитку. 

До участі в бізнес-місії запрошуються українські малі та середні 
підприємства в секторі аграрного виробництва, продуктів харчування та напоїв. 

Пріоритетні продукти: м’ясо, птиця (готові продукти, морожені та субпро- 

дукти), молочні вироби, морозиво, яйця, мед, риба, філе з риби, продукти  з 

риби та ракоподібні, рослинні олії, злаки, пшениця, борошно, крохмаль куку- 

рудзяний, клейковина, хлібобулочні та кондитерські вироби, желатин, какао  

та вироби з какао, горіхи, спеції, насіння, консерви з м’яса, овочі (свіжі, кон- 

сервовані та приготовлені), екстракт солодовий, кетчуп та домашні соуси,  

соки, плодове пюре, вина ігристі та виноградні, напої та ін. 

Десять компаній буде обрано до бізнес-делегації шляхом конкурсного 
відбору. Перевага надаватиметься компаніям, які мають сертифікат кошер- 

ності. 
 
Для учасників місії буде організовано:  

- індивідуальні В2В зустрічі, заплановані консалтинговою фірмою  

 Atid Edi (www.atid-edi.com); 

- вивчення торгових можливостей Ізраїлю на місці;  

- тренінг з ведення переговорів у форматі В2В;  

- аналіз торгових можливостей в Ізраїлі та рекомендації щодо виходу на 
ізраїльський ринок; 

- візити на ізраїльські підприємства для обміну досвідом. 

Вищезазначені послуги фінансуються в рамках ініціативи ЄС EU4BUSINESS 
та реалізуються ЄБРР. Учасники самостійно покривають  

лише витрати на переліт, проживання, харчування, індивідуальні потреби. 

Реєстрація – до 24 квітня 2019 року включно:  

https://preview.mailerlite.com/s6y6l2  
Контакти: Oleksandra Grytsenok communications consultant +380984821455 

ogrytsenok@fsr.org.ua 

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 

 

ТОВ «Науково-виробнича комерційна фірма «ГЛОБУС» виготовляє та реалізує 
запасні частини для маневрових тепловозів  

Стартер тепловозний ПС-У2М 

Електростартер типу ПС-У2 призначений для пуску дизеля і розрахований для 
короткочасної роботи від акумуляторної батареї. Основні параметри при живленні 
від акумуляторної батареї типу 32ТН-450 напругою 64 В або типу 6СТЕН-140М 
швидкістю 254 А / ч і напругою 60 В при живлячих дротах довжиною не більше 10 
м і перерізі 120 кв. м по міді:  

 номінальна потужність – 22 кВт; 

 максимальний момент при рушанні 156,8 Н-м (16 кгс-м); 

 номінальне число обертів 2500 об./хв.; 

 момент прокрутки при номінальному числі обертів 8,5 кгс-м. 

Використання закрите, горизонтальне, розраховане на кріплення до дизеля за 
допомогою хомутів і фіксацію з торця.  

Напрямок обертання правий (за годинниковою стрілкою) з боку приводу. Режим 
роботи стартера пс-у2 короткочасний з тривалістю включення до 6 с.; 
допускається чотириразовий пуск з інтервалом між включеннями – не менше 10-
15 с.  

Перерва між чотириразовими пусками для охолодження – не менше 30 хв. Маса 
стартера – 60 кг. 

Колектори випускні 3А-6Д49 

Колектори вихлопні 3А-6Д49 встановлюються на дизелі 3А-6Д49 і 7-6Д49 для 
маневрових тепловозів ТГМ6. На кожен ряд циліндрів встановлений однотрубний, 
двостінний екранований колектор, що охолоджується водою. Він складається з 
ланки газового трубопроводу, з'єднаного з патрубком. 
Колектори випускні 2-5Д49 

Встановлюються на дизель-генератори 1А-9ДГ і 2А-9ДГ для магістральних 
тепловозів 2ТЕ116, 2ТЕ10М, 2ТЕ10 і пасажирських тепловозів ТЕП70. 

Колектори випускні 2-26ДГ 

Встановлюються на дизель-генератори 2-26ДГ, 12-26ДГ і 4-26ДГ для маневрових 
тепловозів ТЕМ7, ТЕМ7 і пересувної електростанції ПЕ-6М. 

ТОВ «НВКФ «ГЛОБУС» має контракти з компаніями Чехії, Словаччини, Латвії, 
Литви, Естонії, Білорусі. У планах – розширення економічних зв’язків, вихід на 
ринки Польщі, Куби, Ірану. 

ТОВ «НВКФ «ГЛОБУС» 

Вул. Курська, 147, м. Суми, Україна, 40031 

Директор: Забулдигін Олександр Євгенович 

т/ф.: +38 0542 79 22 79;  +38 095 385 09 29 

e-mail: npkf-globus@ukr.net 

сайт: ooonpkf-globus.uaprom.net 

https://ooonpkf-globus.uaprom.net/


 

Угорська інвестиційна компанія скупить в Україні складські залишки 
промислових товарів 

Про це повідомляє Посольство Угорщини в Україні. Підприємство зацікавлене  в 
придбанні одягу, меблів, продуктів харчування тощо. Компанія також розгляне 
пропозиції щодо придбання неліквідних промислових товарів. 

Якщо вас зацікавила ця інформація, звертайтеся до Посольства Угорщини в 
Україні. Контактна особа Анна Костенко, асистент з питань економіки, тел.: +38 
044 230 80 03 

 

Китайська компанія шукає дистриб’юторів для власної продукції 

Продукцією китайської компанії Shenzhen BGI Fisheries Sci & Tech Co., Ltd. 

圳 大海洋科技有限公司 є осетрова ікра, тушки осетра, раки, креветки, копчений 

вугор, волохатий краб, філе пангасіуса, палички «Сніжний краб». Компанія має 
систему управління безпечністю харчових продуктів, строго дотримується вимог 
закону про безпеку харчових продуктів, стандартів міжнародної безпечності 
харчових продуктів HACCP та інших законів і нормативних актів. Вона є 
інтегрованою науково-виробничою корпорацією. Компанія шукає партнерів, 
покупців і дистриб'юторів в Україні.  

Сайт компанії: http://www.bgimarine.com/  Адреса: No. 7, Pengfei road, Dapeng New 
District, Shenzhen, Guangdong, China Тел.: 0755-36307296 факс: 0755-36352508 
Контактна особа: Ло Шурен (російськомовний), мобільний телефон, WeChat, 
WhatsApp: 86-13681496121 E-mail: 13681496121@139.com   

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 

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/


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



