
 

Від  18.05.2020 р. 

Торгівельна політика та заходи країн світу 

 

Уряд Туркменістану посилює режим санітарно-епідеміологічного контролю 

Згідно з нотою Міністерства закордонних справ Туркменістану від 24 квітня 2020 
року у контексті запроваджуваних заходів з метою недопущення поширення в 
Туркменістані коронавірусу COVID-19 Уряд Туркменістану посилює режим 
санітарно-епідеміологічного контролю, який було впроваджено на всіх 
прикордонних пунктах країни, у т.ч. і в міжнародному аеропорту м. Туркменабада. 
Заходи, спрямовані на недопущення розповсюдження коронавірусу, поширюються 
також і на вантажі, що ввозяться в Туркменістан, незалежно від їх статусу.  

Надзвичайною комісією з боротьби з розповсюдженням хвороб Туркменістану 
введені обов’язкові процедури дезинфекції вантажів, що ввозяться: 

- вантажний літак приземляється в спеціальній санітарній зоні аеропорту 
м. Туркменабада; 

- працівники Агентства «Туркменховайоллари» в спеціальних захисних костюмах 
розвантажують вантаж і переміщають його в спеціально відведене місце в 
аеропорту для проведення дезинфекційних робіт; 

- в залежності від виду вантажу, працівники Державної санітарно-епідеміологічної 
служби і Державної служби карантину рослин Міністерства сільського 
господарства і захисту довкілля Туркменістану проводять спеціальну процедуру 
обеззаражування даного вантажу; 

- після цього вантаж переміщають у спеціальне приміщення для тимчасового 
зберігання, яке знаходиться в санітарній зоні аеропорту, і далі проводиться другий 
етап дезинфекції; 

- в залежності від категорії, вантаж повинен знаходитись в санітарній зоні 
аеропорту від 3 до 7 днів. 

Вищезазначені правила є обов’язковими для всіх вантажів, незалежно від їх 
приналежності і статусу. 

У зв’язку з цим, у випадку неможливості дотримання дипустановами встановлених 
необхідних правил після прибуття вантажного літака в аеропорту м. Туркменабад 
дипломатичним місіям і представництвам міжнародних організацій пропонується у 
міру можливостей тимчасово утриматись від ввезення дипломатичних вантажів в 
Туркменістан. 

 

Уряд Туреччини спрощує режим перетину кордону для перевізників вантажів 

Деталізована інформація щодо правил, передбачених рішенням Уряду Туреччини 

про спрощення для іноземних водіїв вантажних транспортних засобів, процедур 

при в'їзді на територію Туреччини, які були запроваджені в рамках протидії 

поширенню коронавірусної хвороби – у Додатку. 

Регіональні та міжнародні заходи 

https://cci.vn.ua/wp-content/uploads/2020/05/Dodatok.pdf


 

Онлайн-зустріч Україна - Казахстан: економічне співробітництво в час 

глобальних викликів  

 

21 травня 2020 року об 11:00 відбудеться онлайн-конференція українських та 

казахстанських ділових кіл за участю дипломатичних установ двох країн, 

Національної палати підприємців Республіки Казахстан «Атамекен», Kazakh 

Invest та урядових кіл України на тему Україна - Казахстан: економічне 

співробітництво в час глобальних викликів. 

Під час вебінару, окрім інформації по основній темі, Ви зможете дізнатися 

про потреби і можливості кооперації, перспективи двостороннього 

співробітництва, збільшення товарообігу, досвід казахстанських партнерів у 

виході з економічної кризи, які заходи застосовуються для підтримки бізнесу 

після виходу з карантину, а також матимете змогу встановити прямі контакти та 

обговорити можливості співпраці. 

Участь в заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNumldmk6_V4S11d5E5cyAr9nxk1N

RCwymK5QtoKdaQgh9Q/viewform 

Надсилання попередніх питань по темі заходу вітається організаторами. 

Контакти для довідок: Анна Любима (ast-ier@ucci.org.ua, dept.ier@gmail.com, 

тел.: +38 095 546 65 09)  

Конференція відбудеться за допомогою системи ZOOM.  

Тривалість вебінару – 1 година 30 хв.  

Робоча мова - російська. 

Програма онлайн-конференції за посиланням: 

https://ucci.org.ua/media/filemanager/21%2005%202020.docx 

 

 

XXI Міжнародна виставка «Весна в Гомелі» - віртуальна версія 
 

Гомельське відділення Білоруської торгово-промислової палати за підтримки 

Гомельського облвиконкому і Гомельського міськвиконкому з 25 травня по 10 

червня 2020 року організовує XXI Міжнародну виставку «Весна в Гомелі» - 

віртуальна версія. Деталі – на сайті Сумської ТПП. 

  

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 

 

Продовжено строк Міжнародного тендеру на проектування і будівництво 
заводу з виробництва сульфату натрію  

До Посольства України надійшла нота Посольства Туркменістану в Республіці 

Казахстан, в якій зазначається, що Державний концерн «Туркменхімія» від імені 

тендерної комісії продовжує строк Міжнародного тендеру на проектування і 

будівництво «під ключ» заводу з виробництва сульфату натрію, потужністю 60 

тис. тон на рік. Більш детальна інформація стосовно умов проведення тендеру 

додається в тендерному запрошенні (Додаток 2). Будь ласка, повідомте нас у разі 

http://cci.sumy.ua/news/6/5954/
https://cci.vn.ua/wp-content/uploads/2020/05/phovx23631a32739.pdf


Вашої участі у тендері за тел. (0542) 77-07-67, (050) 407-22-25 або на e-mail 

ves1@cci.sumy.ua 

 

Республіка Кенія вводить спеціалізовану процедуру закупівлі кукурудзи 

З 20 квітня по 30 травня 2020 року, Кенія вводить спеціалізовану процедуру 

закупівлі кукурудзи, у тому числі з України, «білої» та «жовтої» кукурудзи для 

потреб місцевих асоціацій мукомелів. Ввізне мито на білу кукурудзу у вказаний 

період буде зменшено з 50% до 14%, на жовту – з 50% до 10%. 

Вимоги до кукурудзи, списки компаній Кенії, які уповноважені здійснювати 

спеціалізовані закупівлі кукурудзи, а також контактні дані – у додатках 3 та 4.  

 

Пропозиції Державної товарно-сировинної біржі Туркменістану 

Державна товарно-сировинна біржа Туркменістану пропонує до поставки 
автобензин, авіакеросин, зріджений газ та дизельне пальне. Умови поставки та 
контакти біржі – у додатку 5. 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Засвідчення форс-мажорних обставин 

Цінові дослідження 

Засвідчення документів комерційного характеру 

Послуги у сфері державних закупівель 

Сільськогосподарська дорадча служба 

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання 

Послуги юридичного характеру 

Візова підтримка 

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову 

http://cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/18052020/Dod3_4.pdf
http://cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/18052020/Dod5.pdf
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/fors-mazhor/
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/zasvid_dokum/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/dorad/
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



