
 

Від  18.09.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

24 вересня запрошуємо на семінар «Формування мережі якісних місцевих 
продуктів» 

Сумська торгово-промислова палата спільно з КУ «Сумський обласний 

фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради, Департаментом 

агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації та СВП «Центр 

розвитку місцевого самоврядування» запрошують на семінар-тренінг 

«Формування мережі якісних місцевих продуктів у Сумській області»  

Семінар розрахований на молодь, яка бажає розпочати власну справу в сільській 

місцевості та виробників продуктів харчування, с/г продукції та покликаний 

висвітлити нові форми, можливості й переваги господарської діяльності для 

виробників місцевих продуктів Сумщини. 

Мета заходу – створення умов для забезпечення життєдіяльності сіл та селищ 

області. 

На семінар запрошений голова агротуристичного кластеру «ГОРБОГОРИ» Антон 

Мільчевич, який поділиться успіхом створення крамнички місцевих продуктів 

невеликими виробниками на території Львівської області, Наталія Забалдіна – 

ідейник створення численних агро-туристичних кластерів в Україні, а також Роман 

Корінець – розробник законодавства, консультант у сфері кооперації. 

Програма. 

За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами: (0542) 77-07-67, 050-407-
22-25, 067-542-91-19 е-mail: ves@cci.sumy.ua та факсом +38 (0542) 60-03-90. 

 

24 жовтня в м. Братислава відбудеться «Словацька кооперацiйна бiржа» 

Захід проводить Словацька агенцiя з розвитку iнвестицiй та торгiвлi (Slоvеnsка 
agentura pre rоzvоj iпvеstiсii а оbсhоdu – SАRIО) при Мiнiстерствi економіки 
Словацької Республiки  

Захiд є традицiйним щорiчним мiжнародним форумом, спрямованим на 
встановлення та розвиток прямих бiзнес-контактiв мiж iноземними компанiями. 

Цьогорiчна Словацька коопераційна біржа буде зосереджена на промислових 
iнновацiях, зокрема на автомобiлебудуванні та сумiжних з ним сферах. 

Словацька сторона висловила зацiкавленiсть у залученнi до участi у згаданiй бiржi 
представникiв українського бiзнесу. 

Бiльш детальна iнформацiя про захiд, а саме програма, умови участi, перелiк 
учасникiв, реєстрацiйнi форми доступнi за посиланням: 
https://www.sario.sk/en/events-projects/slovak-matchmaking-fair-bratislava-2019 

http://www.cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/18092019/prog_tren.doc


 

24-26 жовтня в м. Душанбе відбудеться Мiжнародна унiверсальна виставка-
ярмарок «Tajikistan-2019»  

Виставка органiзована за iнiцiативи Торгово-промислової палати Республiки 
Таджикистан та за пiдтримки Уряду Республiки Таджикистан. 

Програма та iнформацiя про умови участi. 

 

 

США продовжили антидемпінгові заходи 
За iнформацiєю Посольства України в США, у Федеральному реєстрi США 
Мiнiстерством торгiвлi США опублiковано оголошення щодо продовження на 
наступнi п'ять рокiв антидемпiнгових компенсацiйних заходiв по вiдношенню до 
прокату гарячекатаного плоского в рулонах (Hot-Rolled Steel Flat Products) 
походженням з КНР, Iндiї, Iндонезiї, Тайваню, Таїланду та України (додається). 

 

Комітет підприємців з податкових питань при ТПП України звернувся до 
Голови Комітету Верховної Ради України  з питань фінансів, податкової та 
митної політики Гетманцева Д.О. щодо відповідальності за несвоєчасну 
реєстрацію податкових накладних, які не надаються отримувачу (покупцю) 

За результатами обговорення цього питання Комітет підготував низку пропозицій 
та зауважень. 

 

Комітет підприємців з податкових питань при ТПП України звернувся до 
Голови Комітету Верховної Ради України  з питань фінансів, податкової та 
митної політики Гетманцева Д.О. щодо законопроектів про вдосконалення 
адміністрування податків (№1209 та №1210) 

На думку Комітету, зазначені законопроекти мiстять низку недолiкiв i потребують 
узгодження та врахуванля думки бiзнесу. 

Особливої уваги потребують такі положення: 

 виключення персональної вiдповідальності iнспекторiв за необґрунтовані  
донарахування в акті перевірки; 

 відсутність максимального порогу розмiру судового збору для оскарження 
податкових рішень, що призведе до неспроможності бізнесу сплачувати значні 
кошти за оскарження неправомірних рішень контролюючих органів; 

 позапланові перевірки призначаються не за фактами порушень, а при 
підозрі/сумніві податківців, що змусить підприємства постійно відповідати на 
запити; 

 ПДВ на експорт при перевищенні продажної ціни над собівартістю, що вже 
було визнано незаконним в судах; 

 офіційна  публікація котирувальних цін для цілей ТЦО на сировинні товари, 
від цього відмовилися 3 роки тому як від невдалого експерименту; 

 курсовi рiзницi виключаються для цiлей оподаткування прибутку (100% податкова 
різниця); 

 рентна плата за мiнеральні копалини необґрунтовано підвищується в десятки разів – 
метод оподаткування змiнюється на розрахунок корисної речовини не з видобутої, а зі 
збагаченої руди. 3 такими податками підприємства, на кшталт ПрAT «Полтавський 
ГЗК», ПАТ «АрселорМiтал Кривий Рiг», можуть опинитися «поза ринком». 

Окремі положення порушуютъ основоположні принципи вітчизняного податкового 
законодавства, а також створюють додаткові загрози для бізнесу, оскільки містять 
низку дискримінаційних норм стосовно платників податків. 

http://tpp.tj/2019/04/30/mezhdunarodnaya-universalnaya-vystavka-yarmarka-tadzhikistan-2019osen/
https://cci.vn.ua/wp-content/uploads/2019/09/phovx20925a28450.pdf
https://www.cci.zp.ua/images/2019/09/Binder1.pdf
https://www.cci.zp.ua/images/2019/09/Binder1.pdf


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 

 

 

Грецька транспортна компанія «TELETRANS» зацікавлена в налагодженні 
двостороннього співробітництва з українськими компаніями. 
Компанія заснована 1979 р. і є одним з лідерів у сфері транспортних послуг 
(наземний, морський і повітряний транспорт). Компанія використовує сучасні 
технології та обладнання, що дозволяє їй надавати найкращий сервіс.  

«TELETRANS» має широку мережу міжнародних партнерів у всьому світі, 
яка включає сертифікованих співробітників у Європі, Африці, Північній та 
Південній Америці, Азії та Австралії.  

Детальну інформацію щодо компаніії можна отримати за посиланням 
http://teletranseu.com/ 

 

Компанія «МЕГА ДРВО» Бієліна, БіГ (Боснія і 
Герцеговина) має намір встановити економічні зв’язки з виробниками пелет 
та іншими деревопереробними комбінатами України. 

ТОВ «МЕГА ДРВО», Бієліна, БіГ займається експортом деревини до країн 
Західної Європи і наразі зацікавлена у налагодженні взаємовигідної співпраці з 
українськими виробниками. 

У разі зацікавленості прохання звертатися до ТПП України: 044 461 98 08,  

e-mail: boi-ier@ucci.org.ua 

 

Таджицьке державне пiдприємство «Таджiнвест» зацiкавлене в налагодженнi 
спiвробiтництва з українськими пiдприємствами в галузi постачання та 
створення виробництва м'яса птицi, а також вирощування промислових 
томатiв та виробництва томатної пасти  

У разi зацiкавленостi рекомендуємо звертатися До Держкомiтету з iнвестицiй та 
управлiння державним майном РТ: info@tajinvest.tj тел.: +992 37 221 87 32, факс: 
+992 37 221 87 32 

Адреса: вул. Техрон, м. Душанбе, Республiка Таджикистан, 21734025  

 

Мiжнародні тендери в Туркменiстанi AT «Демiрьоллари» оголосило  тендер: 

- на закупiвлю запасних частин i матерiалiв для тепловозiв (лот №1); 

- запасних частин i матерiалiв для вагонiв (лот № 2); 

- матерiалiв верхньої частини колiї (лот № 3). 

Адреса AT «Демiрьоллари»: м. Ашгабад, Бейiк Сапармират Туркменбашi шайоли, 7, 
каб. 108. 

Більше інформацiї за тел: +99312 38 31 04; факс: +99312 38 34 78. 

Для участi в тендерi необхiдно подати заявку (згiдно з умовами органiзаторiв 
тендеру, заявки вiд компанiй, зареєстрованих або якi мають банкiвськi рахунки в 
офшорних зонах, не приймаються). 

Вартiсть участi в тендерi складає 575 дол. США за один лот (у т.ч. ПДВ 75 дол. 
США). Рахунок для оплати буде наданий при подачi письмової заявки. 

Пропозицiї по участi в тендерi приймаються до 10 жовтня 2019 р. 

 

boi-ier@ucci.org.ua


 

Тендери в Республiцi Казахстан  

Державний концерн «Туркменхiмiя» вiд iменi тендерної комiсiї оголосив 
мiжнародний тендер на участь в проєктi комплексного розвитку Кара-Богаз-
Голського родовища мiнеральної солi. 

Бiльше iнформацiї стосовно умов проведення цього тендеру – в тендерному 
запрошеннi. 

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 

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 

http://www.cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/18092019/phovx21002a28564_.jpg
http://www.cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/18092019/phovx21002a28564_.jpg



