Від 17.07.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
25-31 серпня 2019 р. в Мiжнародному виставковому центрi м.Тегеран
(Ісламська Республіка Іран) вiдбудеться XXVIII виставка іранських килимiв
ручної роботи
Для участi у виставцi необхiдно онлайн зареєструватися на веб-сайтi Національного
центру килимiв Iрану за адрсою: www.incc.ir та пройти попереднiй вiдбiр.
27-29 вересня ц.р. в м. Афiни (Грецiя) вiдбудеться Перша Мiжнародна виставка
тематичного туризму, гастрономiї та вина
Виставка органiзовується пiд егiдою Мiнiстерства туризму Грецької Республiки,
Асоцiацiї грецьких туристичних пiдприємств, Конфедерацiї пiдприємцiв
туристичної асоцiацiї, грецьких торгово-промислових палат тощо.
Перша мiжнародна виставка тематичного туризму проходитиме на стадiонi миру та
дружби i буде роздiлена на тематичнi секцiї (гастрономiчну, спортивну, оздоровчу,
сiльську, релiгiйну, освiтню, морську, екотуризму, культурного туризму тощо).
Передбачається участь бiльш нiж 350 грецьких та iноземних експонентiв та 20 000
вiдвiдувачiв.
Учасниками виставки є грецькi та зарубiжнi туроператори, мiсцевi органи влади,
палати, великi туристичнi компанiї, великi готельнi пiдприємства, туристичнi агенцiї,
компанiї з нерухомостi, компанiї з харчової промисловостi та напоїв, агенцiї,
пов'язанi зi спецiальними формами туризму.
Детальну iнформацiю про виставку можна отримати за посиланням:
https://ttgw.gr/?lang-en
Контакти: +30 2110129575. email: ttgw@ttgw.gr
У разi зацiкавленостi, Посольство готове надати необхiдну органiзацiйну та
iнформацiйну пiдтримку українським учасникам пiд час пiдготовки та участi у
виставцi.
Контактна особа – Василець Анна Володимирiвна, тел: +30 210 680 02 30,
e-mail: еmb_gr@mfa.gov.ua
16 – 20 жовтня у м. Нью-Делi (Республiка Iндiя) відбудеться 48-ий щорiчний
осiнній ярмарок «IHGF Delhi Fair-Autumn 2019»
Захiд проводиться за пiдтримки Ради з просування експорту ремiсничих виробiв
Iндiї (ЕРСН).
«IНGF Delhi Fair» – це платформа для iмпортерiв, оптовикiв, дистриб'юторiв,
роздрiбних продавцiв, дизайнерiв тощо.
Детальну iнформацiю щодо заходу можна отримати за посиланням: www.epch.in
6-9 лютого 2020 року в місті Ізмір, Туреччина відбудеться XV Міжнародна
виставка сільського господарства і тваринництва «AGROEXPO 2020»
Це найбільша в Туреччині та одна з чотирьох найбільших виставок данного
напряму в Європі. Учасники матимуть змогу взяти участь у В2В зустрічах, знайти
турецького дистриб'ютора, торгових партнерів, а також отримати нові можливості

в сільськогосподарському секторі.
Адреса: Onur Mahallesi Zambak Sokak No: 21/A Balçova İZMİR TURKEY,
сайт: www.agroexpo.com.tr,
e-mail: international@orionfair.com,
тел.: +90 (232) 444 0 476, + 90 (533) 134 20 67,
факс: +90 (232) 277 39 04
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
Сумська компанія «ТЕХНОХІМ» розширює економічні зв’язки
ТОВ «ТЕХНОХІМ» – це машинобудівне підприємство, яке здійснює
проектування, виготовлення та введення в експлуатацію систем для прилювання
азотних мінеральних добрив (аміачної селітри AN, CAN, пористої аміачної
селітри, карбаміду).
З 1993 року фахівці ТОВ «ТЕХНОХІМ» спроектували та виготовили понад 65
віброприлерів.
ТОВ «ТЕХНОХІМ» працює по всьому світу. Географія постачань надзвичайно
широка. Сьогодні обладнання для прилювання розплавів добрив цієї сумської
компанії успішно використовується на підприємствах України, Румунії, Чилі,
США, Туреччини, Республіки Білорусь, Естонії, Пакистану, Литви, Індії та ін.
Продукція ТОВ «ТЕХНОХІМ»:

вібраційний обертовий / статичний прилер;

прилер для карбаміду / аміачної селітри;

прилер для кальцинованої / пористої аміачної селітри;

фільтр-подрібнювач безперервної дії;

змішувач-реактор;

пересувний підйомник прилера;

система автоматичного контролю вібратора прилера.
Переваги:

унікальна запатентована конструкція обладнання;

отримання прил однакового заданого розміру (90—95%);

висока продуктивність прилера (15—200 т/год);

кількість прил розміром менше 1 мм не більше 1%;

зниження температури прил на виході з грануляційної башти на 10-15 oC;

використання сталевої корзини спеціальної конструкції;

розроблення конструкції обладнання під вимоги замовника і місце
установки;

підвищення міцності прил;

виконання повного циклу робіт.
ТОВ «ТЕХНОХІМ»
вул. Миргородська, 2
м. Суми, Україна, 40007
+38 (0542) 77-16-14
office@technochim.com
www.technochim.com

Сумська компанія «ТУРБОМАШ» пропонує широкий спектр продукції та
послуг:

муфти пружні пластинчасті, муфти зубчасті;

вальниці ковзання демпферні опорні, упорні, опорно-упорні;

насоси конденсатні типу КсВ;

проміжні холодильники для компресорів;

зубчасті пари для мультиплікаторів і редукторів;

пальники та змішувачі для реактора газів піролізу;

змійовики п’ятизаходні для підігріву природного газу та кисню у
виробництві ацетилену;

гребені лабіринтових ущільнень для роторів відцентрових компресорів;

лопатки робочі та замкові для нагнітача Н-540-41-1;

запасні частини для насосного і компресорного обладнання;

запасні частини для поршневих компресорів;

теплообмінне обладнання;

переведення поршневих компресорів на роботу без мастила;

капітальний ремонт роторів відцентрових компресорів, редукторів;

нестандартне обладнання за кресленнями замовника.
ТОВ «ТУРБОМАШ» засноване в травні 1999 року і сьогодні є одним із провідних
науково-виробничих підприємств Сумської області (Україна).
Підприємство успішно працює в хімічній, нафтохімічній, металургійній та інших
галузях промисловості, застосовуючи наукові розробки та технологічні інновації в
роботі з ремонту й модернізації насосного і компресорного обладнання.
ТОВ «ТУРБОМАШ» знаходиться на стадії постійного розвитку та вдосконалення,
що дозволяє задовольняти найвищі вимоги до якості продукції.
ТОВ «ТУРБОМАШ»
вул. Миргородська, 2
м. Суми, Україна, 40007
+38 0542 65 51 90, 65 51 91
www.turbomash.sumy.ua
techno@turbomash.sumy.ua
Щодо зведення сонячної електростанції в Таїланді
Державне агентство з питань виробництва електроенергетики Королiвства Таїланд
запрошує українські компанiї до участі в тендерi з побудови плавучої сонячної
електростанції.
Вартiсть проекту оцiнюється в бiльш нiж 60 млн. дол. США, що будуть видiленi з
державного бюджету Таїланду. Запланована потужнiсть електростанцiї 58.5 МВт.
Термiн подачi документiв для участi у тендерi завершується о 10 годинi ранку
(за мiсцевим часом) 20 серпня 2019 року.
Казахстанська компанiя ТОВ «DEGIR MEN» запрошує до співпраці
м'ясокомбiнати України
Основним напрямком дiяльностi компанiї «DEGIR MEN» є виробництво
напiвфабрикатiв. Виробничi потужностi компанiї розташованi в м. Алмати.
Компанiя також володiє розгалуженою системою торговельних точок з продажу
напiвфабрикатiв.
Тендер у Сербії.
24 червня 2019 року в Сербiї оголошено тендер з продажу TOB «JAT Tehnika»,

яке здiйснює обслуговування та ремонт літаків.
Сайт компанії: http://www.jat-tehnika.aero/o-nama/profil-kompanije/
Довiдково: TOB «JAT Tehnika», засноване у 1927 роцi, має на сьогоднi 480 тис. м.
кв. об'єктiв (бiльший може прийняти два лiтака B-747-400), близъко 1 тис.
працiвникiв, сертифiкати ЕАSА 145, ЕАSА 21, FАА, FAR 145, РФ, Бермудiв,
Туреччини, Катара, БiГ. Клiєнтами компанїi є: Тrапsаеrо, Nоrdstаr, Nordavia, ASL
Ireland, ASL France, Air Serbia, Safair, ASL Switzerland, Swiftair, DOT LT, Corendon
Dutch Airlines, Сhrотаllоу, CIT, ILFC, Global Jet, Montenegro Airlines, FLT, Yakutia.
Оголошення розмiщено на сайтi Мiнiстерства економiки PC
http://www.priv.rs/Javni-pozivi/12361/Javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-jаvnоg.shtml
Участь у тендері можуть взяти мiсцевi та iноземнi юридичнi особи, якi не менш
нiж протягом останнiх 5 рокiв здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з обслуговуванням
та ремонтом лiтакiв, за останнiй фiнансовий рiк мають прибуток понад 40 млн.
євро, не менше останнiх двох рокiв мають 10 лiнiй для одночасного
обслуговування лiтакiв, мають сертифiкати для обслуговування та ремонту лiтакiв
типу Bombardier та Еmbrаеr, сертифiкати для лiтакiв B737CL ,B737NG, A320 Series
и АТR 42/72, а також лiтакiв B737 МАХ u A320 Series NEO.
Оцiночна вартiсть майна, яке продається (100%), станом на 31.12.2018 р. складає
близько 20,5 млн. євро.
Початкова цiна пакету акцiй – 20,5 млн. євро (переможець сплачує вартiсть одним
платежем).
Приватизацiйна документацiя може бути надана за умови сплати внеску в сумi 250
тис. сербських динарiв (близько 2,5 тис. дол. США). Заявка на отримання
приватизацiйної документацiї має бути передана Мiнiстерству економiки у
письмовiй формi поштою на адресу: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Републіка
Сербія або електронною поштою на адресу: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs та
maia.antal@privreda.gov.rs не пiзнiше 15.00 за середньоєвропейським часом 19
липня 2019 року.
Учасники тендеру мають також внести депозит у сумi 2,05 млн. євро.
Кiнцева дата та час подання пропозицiй – 31 липня 2019 року, 15.00 за
середньоєвропейським часом.
Вiдкриття пропозицiї заплановано на 01 серпня 2019 року о 10.00 за
середньоєвропейським часом.
Контактна iнформацiя: Ministry of economy of the Republic of Serbia
Kneza Milosa, 20, 11000 Belgrade
Душан Шутановац, tel:+381 11 364 27 81,
е-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs
Мая Антал, tel:+381 11 364 29 65, е-mail: maia.antal@privreda.gov.rs
Щодо міжнародного тендеру в Індії
Індiйська державна компанiя «Вhаrаt Coking Coal Limited» оголосила мiжнародний
тендер щодо систем дренажу та утилiзацiї шахтного метану.
Граничний термiни подання тендерних пропозицiй – 9 вересня 2019 року.
Детальна iнформацiя щодо тендеру мiститься за посиланням:
https://coalindiatenders.nic.in/nicgep/app?component=%24DirectLink&page=FrontE
ndLаtеstАсtivеТеndеrs&sеrviсе^dirесt&sеssiоn^l^&sр^SТТWсVrКlvNЕрНОnUSZ
Q1AQ%ЗD%ЗD

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

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

