Від 19.12.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Щодо надання інформації стосовно впливу блокади Керченської протоки на
український експорт
З метою політико-дипломатичного реагування на агресивні дії РФ щодо України у
Керченській протоці, просимо експортерів Сумської області у разі виникнення
проблем з цього питання невідкладно інформувати Сумську ТПП.

До уваги підприємств, які експортують товари до ОАЕ!
До Сумської ТПП звернулося Посольство Об’єднаних Арабських Еміратів в
Україні, стурбоване ситуацією довкола легалізації супровідних документів
українських експортерів до ОАЕ.
Як повідомлялося раніше, з 23 жовтня 2017 року компетентні органи ОАЕ не
приймають документи комерційного характеру, пов’язані з веденням діяльності на
території ОАЕ, у тому числі рахунки-фактури та сертифікати походження товарів,
які не пройшли обов’язкову консульську легалізацію у Посольстві ОАЕ в Україні.
Водночас, співставлення обсягу експорту товарів з України до ОАЕ протягом
поточного року із обсягом вчинених Посольством консульських дій свідчить, за
даними Посольства, що, скоріше за все, певна частина українських товарів
експортується без легалізації супровідних документів у Посольстві ОАЕ в
Україні.
З огляду на вищевикладене, з метою запобігання можливим непорозумінням на
митницях ОАЕ, Посольство наголошує на необхідності дотримання всіх
міжнародних норм при здійсненні експортних операцій.
6-7 лютого 2019 року в м. Марракеш (Королiвство Марокко) вiдбудеться
мiжнародна конференцiя, присвячена нафтогазовiй галузi, II Марокканський i
Захiдноафриканський нафтогазовий самiт
Зазначений захiд вiдбудеться пiд егiдою Нацiонального агентства з вуглеводневої
сировини i мiнеральних ресурсiв Королiвства Марокко.
Отримати детальнiшу iнформацiю про нього, а також зареєструватися для участі
можна на сайтi: https://www.morocco-summit.com/
20-22 лютого 2019 року в м. Баку (Азербайджан) відбудеться «Каспiйський
мiжнародний ярмарок нерухомостi й iнвестицiй»
Понад 60 компанiй з 15 країн презентуватимуть свої проекти. До участi запрошуються
девелопери, iнвестори та приватнi особи, зацiкавленi у придбаннi нерухомостi. Реєстрацiя
для участi в заходi за посиланням: https://caspianrealty.az/en-standreservation/.
Для отримання бiльш детальної iнформацїї необхiдно зв'язатися з органiзаторами заходу за
тел.: +994124902408 або елекгронною адресою: azerbayramov@emdk.gov.asz, конт. особа
Азер Байрамов.
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
Китайські компанії зацікавлені у співпраці з українськими партнерами
Коротка інформація щодо спеціалізації китайських підприємств та їх контакти –
у додатку.
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

