Від 19.04.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
16-19 травня в рамках проекту Європейської Комiсiї «East-Invest 2»,
покликаного сприяти економiчному розвитку країн Схiдної Європи, ТПП
України спiльно з Федеральною палатою Економiки Австрiї органiзує
дiловий вiзит представникiв українських будiвельних компанiй до Австрiї
(м. Вiдень).
Дiловий вiзит вiдбудеться у форматi «Road Show», його програма включатиме
участь у мiжнароднiй конференцiї «FUTURE OF BUILDING» (17 травня), на якiй
будуть висвiтленi новiтнi тенденцiї, iнноваційні рiшення та останнi сучаснi
розробки у сферi будiвництва й iнфраструктури, а також вiдбудуться
iндивiдуальнi перемовини мiж зацiкавленими потенцiйними партнерами з понад
40 країн свiту у форматi B2B. Бiльш детально про конференцiю «FUTURE OF
BUILDING», її програму та склад учасникiв можна дiзнатись за посиланням:
https://www.b2match.eu/building2017.
Робоча мова конференцiї та B2B переговорiв – англiйська/нiмецька.
Основнi тематичнi напрямки конференцiї:


Iнженерно-проектувальнi, планувальнi та будiвельнi послуги;



Будiвництво/субпiдрядне будiвництво;



Будiвельнi матерiали/елементи та збiрнi конструкцiї;



Поновлюванi види енергiї/системи кондицiонування повiтря та будiвельнi
технології;



Бiзнес-агенцiї /кластери та асоцiацiї /громадськi органiзацiї та їх вплив на
будiвельну сферу.

Крiм участi у конференцiї, 18 травня у рамках програми Федеральною палатою
Економiки Австрiї для української делегацiї буде органiзовано вiдвiдування
низки провiдних австрiйських будiвельних компанiй.
Звертаємо вашу увагу, що з коштiв проекту «East-Invest 2» покривається
значна частина витрат на участь у програмi вiзиту, зокрема на проживання
та харчування учасникiв в Австрiї у рамках програми, органiзацiю
зустрiчей, вiдвiдувань, B2B переговорiв, внутрiшнi трансфери.
Таким чином, вартiсть участi у програмi для одного учасника складає 220 доларiв
США, самостiйно оплачуються також авiаперелiт та оформлення Шенгенської
вiзи (у разi потреби). Прибуття делегацiї до Вiдня планується 16 травня рейсом
РS 845 о 10.30, вилiт з Вiдня до Києва – 19.05 рейсом РS 848 о 15.40 (прибуття до
Києва о 18.35). Орiєнтовна вартiсть авiаперельоту за умови своєчасного
бронювання складає 360 $ США без багажу або 410 $ США з багажем. ТПП
України готова надати сприяння у придбаннi авiаквиткiв та оформленнi
шенгенської вiзи.
Основнi вимоги до учасникiв: володiння англiйською (базовий рiвень),
належнiсть до будiвельної галузi.

У разi зацiкавленостi взяти участь у дiловому вiзитi до Австрiї прохання
термiново – не пiзнiше 20 квiтня 2017 р. – заповнити i вiдправити до ТПП
України профiльну анкету-заявку на участь, а також надiслати копiю 1-ї сторiнки
закордонного паспорту факсом за номером (044) 279-44-56, (044) 278-18-15, або
електронною поштою: boi-ier@ucci.org.ua, oas-ier@ucci.org.ua
За бiльш докладною iнформацiєю щодо участi у згаданiй бiзнес-мiсiї прохання
звертатися за тел.: (044) 279-44-56, 278-18-15.
25 травня в Києвi (Конгрес-хол «Космополiтъ», м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6)
вiдбудеться III Мiжнародний форум «Трансфертне ціноутворення-2017».
Це професiйний майданчик для обмiну думками та досвiдом у сферi
трансфертного ціноутворення.
Тематика цьогорiчного форуму сформована з урахуванням:
* свiтових тенденцій і пiдходiв до ТЦ та планування транзакцiй;
* першої практики перевiрок ТЦ контролюючими органами в Українi;
* українського досвiду обгрунтування рiвня цiн в контрольованих операцiях.
У рамках Форму буде надано актуальну iнформацiю про новi законодавчi змiни в
сферi трансфертного ціноутворення, практичнi рекомендацiї та поради вiд
експертiв щодо пiдготовки звiтностi, документацiї з ТЦ та обгрунтування рiвня
цiн в контрольованих операцiях.
Серед спiкерiв заходу – представники Мiнiстерства фiнансiв України, Державної
фiскальної служби України, вiтчизнянi та iноземнi експерти в сферi
трансфертного ціноутворення, практикуючi юристи та аудитори.
Запрошуємо керiвникiв компанiй, керiвникiв бухгалтерских та фiнансових служб
пiдприємств до участі у форумі.
Ознайомитись iз програмою форуму та зареєструватись Ви можете на сайтах
органiзаторiв: www.eucon.ua ; www.iau.ua.
30 травня – 1 червня у виставковому центрі «Козак-Палац» Запорізької
торгово-промислової палати (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70б) відбудеться
Міжнародний екологічний форум – «Еко Форум-2017».
Організатори заходу: Міністерство екології та природних ресурсів України,
Міністерство освіти і науки України, Запорізька міська рада, Запорізька торговопромислова палата, Комітет підприємців з питань природокористування та
охорони навколишнього середовища ТПП України,
Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців)
«Потенціал».
Масштабний екологічний проект покликаний стати майданчиком для розвитку
міжнародного природоохоронного співробітництва, демонстрації досвіду
зарубіжних країн у сфері екологічної безпеки, інструментів підвищення якості
навколишнього середовища як одного з визначальних факторів
конкурентоспроможності країни. Очікується, що ЕкоФорум стане поштовхом до
реалізації нових екологічних проектів, створення системи кооперації та
субконтрактингу між великими та малими підприємствами на засадах
запровадження екопрограм, сприятиме залученню інвестицій та інновацій,
стимулюватиме розвиток екологічної культури.
Напередодні Міжнародного дня охорони навколишнього середовища до
Запоріжжя запрошуються представники бізнесу та влади, дипломати та
громадські діячі, науковці, організації з підтримки бізнесу, інвестиційні
інституції.

«ЕкоФорум» об’єднає експозиційний, дискусійний та комунікаційний
майданчики. На ековиставці будуть представлені великі промислові
підприємства, що активно запроваджують нові екологічні стандарти у свою
діяльність, комунальні підприємства та розробники сучасних екологічних
проектів, товарів та послуг – науково-дослідних інститутів, малих та середніх
підприємств. Також будуть представлені органічні продукти харчування,
екомобілі, експозиції ландшафтного дизайну та інші пропозиції на користь
екологічного способу життя.
Тематичні сесії будуть присвячені питанням:
- реформування системи управління природоохоронною діяльністю та
державного природоохоронного нагляду;
- охорони повітряного басейну, технології та обладнання захисту атмосферного
повітря від викидів забруднюючих речовин;
- охорони водних ресурсів, водопостачання, водовідведення, технології та
обладнання з очищення природної та стічної води;
- системи контролю та моніторингу стану навколишнього природного
середовища;
- переробки промислових та побутових відходів, енергетичного потенціалу
відходів, використання вторинної сировини;
- боротьби з карантинними рослинами;
- енергозбереження та енергоефективність.
Комунікаційний майданчик стане платформою для презентації та обговорення
проектів, проведення майстер-класів, інтерактивних акцій за участю бізнесу,
громадськості, студентів та школярів.
25-26 травня Закарпатська ТПП проводить в м. Ужгороді «МІЖНАРОДНІ
КОНТАКТНІ ДНІ» за напрямками: «Металообробка; виготовлення та
спільне виробництво металовиробів; торгівля металопродукцією».
До участі в заході запрошуються представники ділових кіл Румунії, Словаччини,
Угорщини, Польщі, Хорватії, Сербії.
Бажаючим взяти участь у «Міжнародних контактних днях» в м. Ужгороді
необхідно вислати факсом (0312) 66-94-74, е-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua
попередню інформацію про фірму для занесення в каталог зустрічі (назва фірми,
адреса, телефон, факс, електронна адреса, веб-сторінка, напрямок діяльності,
зацікавленість у співпраці).
Можливе розміщення тексту реклами про свою фірму на сторінках каталогу.
Вартість 1 см² реклами – 0,75 грн. Мінімальний розмір рекламного тексту – 50
см² .
На час зустрічі, з метою реклами, пропонується розмістити продукцію фірми на
виставковому стенді. Вартість стенда (2 м²) – 500 грн.
Вартість участі 1920 грн. з ПДВ, що містить видатки на проживання в готелі
(одна ніч в одномісному номері), харчування, перекладацькі послуги, розміщення
інформації про фірму в каталозі зустрічі, організаційні видатки.
ПРОГРАМА:
25 травня

з 15.00
19.00

26 травня

Заїзд учасників.
Вечеря

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

Контактні телефони: (0312) 66-94-50, 66-94-62, факс (0312) 66-94-74
E-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua vio_ztpp@ukr.net
Шведська компанiя «IKEA» проведе зустрiч з українськими пiдприємствами
деревообробної та меблевої галузей у рамках шведсько-українського форуму, що
вiдбудеться 15 червня в м. Київ
У разі зацікавленості в цьому заході просимо повiдомити ТПП України за тел.:
044 270 57 33 або на ел. адресу: vak-ier@ucci.org.ua.
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:
(0542) 77-07-67 та на ел. скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Єгипетська компанія «WАDI ЕL NILЕ FOR FOOD INDUSTRIES» шукає
надiйного українського виробника-експортера оцтової кислоти.
Заявлений обсяг замовлень – 10 контейнерiв на мiсяць.
Контактнi данi компанії:
комерцiйний менеджер – Ахмед Адель;
е-mаil: ahmed.adelahmed@outlook.com;
моб.: 00201110766136;
веб-сайт: www.wadielnile-olives.com

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

