Від 18.01.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Cумська ТПП запрошує взяти участь у бізнес-місії до Польщі
У першій декаді лютого 2017 року Сумська торгово-промислова палата
організовує візит представників ділових кіл області до польських міст Білосток
та Люблін.
Так, у м. Білосток запланована двостороння зустріч між польськими та
сумськими партнерами з метою погодження напрямків співпраці між Сумщиною
та Підляшшям. Скористайтесь можливістю налагодження двосторонніх зв’язків.
Контактна особа: Зінченко Володимир, 770-767 (770-739), e-mail:
ves@cci.sumy.ua
У 2017 році Сумська торгово-промислова палата продовжує видавати
сертифікати походження форми А на преференційні товари, що
експортується до ЄС.
Оскільки у рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, яка застосовується
з 1 січня 2016 року, встановлений дворічний перехідний період (2016-2017 рр.),
протягом якого Україна залишається бенефіціаром Генеральної Системи
Преференцій Європейського Союзу.
Крім того, експерти Сумської ТПП, які мають багаторічний досвід та
сертифіковані як уповноважені особи щодо підтвердження походження товарів,
надають консультації стосовно практичного застосування положень угод
про вільну торгівлю (ЄС та ЄАВТ) та проводять підготовчу роботу з
визначення походження товарів для сертифікатів форми EUR.1.
Детальна інформація за тел.: (0542) 77-00-44, 77-10-04;
e-mail: chamber@cci.sumy.ua, ata@cci.sumy.ua
Увага! Податкові зміни!
Сумська торгово-промислова палата повідомляє, що у зв’язку зі змінами у
Податковому Кодексі України з 01.01.2017 року при складанні податкових
накладних передбачається обов’язкове зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД,
а для послуг – коду послуги відповідно до Державного класифікатора продукції
та послуг.
Сумська ТПП надає послуги з визначення коду УКТ ЗЕД та коду на послуги
відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг із видачею
довідки.
Для отримання довідки звертайтесь до управління експертиз та сертифікації
Сумської торгово-промислової палати за адресою: вул. Іллінська, 7а.
Додаткова інформація за телефоном: (0542) 77-00-44, e-mail: ata@cci.sumy.ua,
mininaln@ukr.net.

16-17 лютого 2017 року Закарпатська ТПП проводить у м. Ужгород
«МІЖНАРОДНІ КОНТАКТНІ ДНІ»
Захід проходитиме за напрямками: 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 підписаними угодами про співпрацю з регіональними ТПП Румунії,
Словаччини, Угорщини, Польщі, Хорватії, Сербії на зустріч запрошуються
представники ділових кіл вищезгаданих країн.
Під час проведення «Міжнародних контактних днів» буде надана можливість
встановлення ділових контактів з українськими та іноземними підприємствамивиробниками продукції.
Потенційним учасникам «Міжнародних контактних днів» у м. Ужгороді
необхідно до 3 лютого вислати на факс: (0312) 66-94-74, е-mail:
exib@tpp.uzhgorod.ua попередню інформацію про фірму для внесення її до
каталогу зустрічі (назва фірми, адреса, телефон, факс, електронна адреса, вебсторінка, напрямок діяльності, зацікавленість у співпраці).
Можливе розміщення тексту реклами про 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.
ПРОГРАМА:
16 лютого:
 З 15.00 Заїзд учасників.
 19:00
Вечеря
17 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
Вартість участі:
1. 1880 грн. (з врахуванням ПДВ), що включає: проживання в готелі (одна ніч в
одномісному номері), харчування, перекладацькі послуги, розміщення інформації
про фірму в каталозі зустрічі, організаційні витрати.
Компанії, зацікавлені в участі в цьому заході, мають заповнити Заявку.
Контактні телефони: (0312) 66-94-62, 66-94-50
E-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua
11-12 вересня 2017 року в м. Астана у виставковому центрi «Корме»
проходитиме шоста об'єднана мiжнародна виставка харчової та переробної
продукцiї «KazFOOD'2017» i «Kazakhstan International Halal Expo 2017».
Органiзатором виставки є казахська виставкова компанiя «ЕхроDаmu». До участi
запрошуються українськi виробники зазначеної сфери дiяльностi.
Виставка включає такі тематичні розділи: консервовані, заморожені, охолоджені
продукти харчування; сільськогосподарська продукція (овочі, фрукти, ягоди,
гриби); дитяче та дієтичне харчування; м'ясо заморожене і м'ясна продукція
(ковбаси, м'ясні делікатеси); напівфабрикати; рибна продукція, морепродукти;
кондитерські вироби (торти, цукерки, солодощі); напої (мінеральна вода, соки,

нектари, газовані і негазовані); сири, молочна продукція (молоко, сир, сметана,
сироватка, кисле молоко, йогурт і т.ін.); масложирова продукція; хлібобулочна і
борошномельна продукція; снековая продукція; трави, прянощі, спеції і
приправи; бакалія; мед і продукти з меду; фініки, сухофрукти; чай, кава; цукор;
овочевий і фруктовий концентрат; БАДи (біоактивні добавки); тара і упаковка;
устаткування для виробництва харчових продуктів.
У рамках виставки відбудеться професійний конкурс-дeгycтaція продуктів
харчування і напоїв «Кращий продукт виставки», а також «круглий стіл»
«Зустріч покупець – продавець», куди будуть запрошені представники
супермаркетів, торговельно-закупівельних і оптово-роздрібних компаній країн
митного союзу, близького і дальнього зарубіжжя.
Під час виставки заплановано проведення нayковo-пpaктичної конференції,
семінарів, презентації компаній, що беруть у ній участь.
Сумська ТПП – ваш помічник і порадник у бізнесі.
Якщо ви успішна ділова людина і вам не байдуже майбутнє вашого
підприємства, Сумська торгово-промислова палата пропонує поділитися
секретом успіху на шпальтах журналу Палати «Ділові новини» («ДН»).
Журнал виходить один раз на квартал і вміщує найсвіжіші новини у сфері
бізнесу, ексклюзивну аналітику, поради досвідчених експертів, коментарі
авторитетних особистостей, креативні ідеї та нестандартні рішення наболілих
проблем.
«Ділові новини» – це єдине на Сумщині друковане видання для ділових
людей. Його читають керівники і топ-менеджери провідних підприємств області,
органів влади, експерти, науковці, представники середнього і малого бізнесу,
недержавних організацій в Україні та за кордоном. Долучіться до кола
успішних людей.
«Ділові новини» отримують всі регіональні палати та Торгово-промислова палата
України, члени і партнери Сумської ТПП, керівники підприємств області,
посольства, торговельні місії України за кордоном, іноземні дипломатичні
представництва в Україні, торгові палати в Польщі, Угорщині, Словаччині,
Німеччині.
Для членів ТПП ціна інформаційної послуги – договірна.
Ми також готові безкоштовно розмісти ваші новини чи комерційну
інформацію на сайті Сумської ТПП, тож будемо раді бачити вас серед наших
партнерів. Телефонуйте: (0542) 61-09-25 або пишіть на електронну пошту:
press@cci.sumy.ua

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Компанiя «VЕRRЕ Trade» зацікавлена у співпраці з українськими
партнерами.
Підприємство спеціалізується на виготовленні запчастин для обладнання, що
застосовується у скляній промисловості.
Каталог продукції компанії

За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-0767 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

