
 

Від  19.06.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

Українських виробників продуктів харчування запрошують у торгову місію до 
Грузії 

ЄБРР, у рамках ініціативи ЄС EU4Business, та Офіс з просування експорту України 
запрошують українських виробників продуктів харчування зареєструватися на 
конкурсний відбір для участі у Торговій місії до Грузії, яка відбудеться у м. 
Тбілісі з 10 по 12 вересня 2019 року. Місію очолить Ольга Трофімцева, 
виконуюча обов'язки Міністра аграрної політики та продовольства України. 

Пріоритет для участі у місії матимуть виробники такої продукції: випічки, 
шоколаду та виробів з шоколаду, перероблених фруктів та овочів, молочної 
продукції, переробленого м'яса. 

До бізнес-делегації  шляхом конкурсного відбору буде обрано 23 компанії, які 
матимуть: 

· індивідуально організовані в2в зустрічі, заплановані іноземним 
консультантом; 

· вивчення торгових можливостей Грузії на місці; 

· аналіз торгових можливостей в Грузії та рекомендації щодо виходу на 
локальний ринок; 

· візити на грузинські підприємства для обміну досвідом. 

Вищезазначені послуги спільно фінансуються ЄС у рамках ініціативи 
EU4Business та Урядом України і спільно організовуються ЄБРР та Офісом з 
просування експорту України. 

Учасники самостійно покривають лише витрати на квитки, проживання, 
харчування, індивідуальні витрати. 

 РЕЄСТРАЦІЯ триває до 20 червня 2019 року включно. 

Деталі та реєстрація: https://preview.mailerlite.com/g6l1c8  

Контактна особа:  

Юлія Котова, керівник  та співорганізатор торгової місії: jkotova@fsr.org.ua 

Проект «Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення доступу до 
зовнішніх ринків», що фінансується в рамках ініціативи ЄС EU4Business та 
реалізується ЄБРР. 

Андрій Литвин, проектний менеджер та співорганізатор торгової місії: 
alytvyn@epo.org.ua 

Державна установа «Офіс з просування експорту України» 

Торгова місія до Грузії спільно організована ЄБРР та Офісом з просування 
експорту України та спільно фінансується ЄС у рамках ініціативи EU4Business та 
Урядом України. 

  



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 



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 

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/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat



