Від 21.11.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
12 грудня відбудеться польсько-українська конференцiя з питань мунiципальної
економiки, житлово-комунального господарства i розвитку територiй.
Організатори заходу: Польсько-Українська Господарча Палата (ПУГП, м.
Варшава, www.pol-ukr.com), польські та українські партнери під патронатом
Посольства Польщі в Українi.
На конференцiї запланована презентацiя та обговорення європейської моделi
управлiння комунальною iнфраструктурою, представлення польського досвiду
органiзацiї управлiння комунальним i житловим сектором, умови i засади
фiнансування та можливi бiзнес-моделi такої роботи.
Крiм цього, на вказаному заходi буде представлено спiльний комплексний план дiй
органiзаторiв i партнерiв конференцiї на 2019-2020 роки щодо пiдтримки i
розвитку спiвпрацi у сферi дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування,
житлово-комунальної та мунiципальної економiки i територiального розвитку
України. Зокрема, щодо створення спiльної iнформацiйно-координацiйної та
навчальної платформи вiдповiдних польських проектiв, яка була би iнтегрована з
iншими нацiональними, закордонними i мiжнародними ресурсами, проектами i
програмами, що реалiзуються в Українi.
Зареєструватись на участь у конференцlї можна за посиланням:
https://konferencja-kijow-gospodarka-miejska.konfeo.com/en/groups
Контактнi реквiзити оргкомiтету: тел. +38 050 410 59 26, е-mаil: ukrpolkiev@ukr.net.
Щодо перспектив українсько-латвiйсъкого дiлового спiвробiтництва
1 листопада 2018 р. Посольством України в Латвійській Республіці було здiйснено
робочу поїздку до мiста Вентспiлс (40 тис. мешканцiв, дохiдна частина бюджету –
70 млн. євро) та розташованих на територiї мiста другої за значениям у Латвiї
спецiальної економiчної зони (СЕЗ) та морського порту (дохiдна частина бюджету
– близько 40 млн. євро).
У ходi вiзиту було проведено низку зустрiчей:
- з керiвництвом Ради мiста Вентспiлс та Вентспiлського вiльного порту;
- з очiльниками та колективами розташованих на територiї СЕЗ провiдних
виробничих потужностей, зокрема, Вентспiлського заводу зварювальних
конструкцiй (початковий обсяг iнвестицiй – 4 млн. євро, обiг – 1,5 млн. євро,
кiлькiсть працiвникiв – 48, належить суб'єкту України), iнновацiйного заводу
гнучких пакувальних матерiалiв AT «Immer Digital» (1,4 млн., 1,6 млн. євро, обсяг
залученого фiнансування – понад 2 млн. євро; працiвникiв – наразi 49 з
планованим 200-вiдcoткoвим розширенням персоналу, належить до концерну
«Укрпластик-Immer Group»), швейцарського заводу, що виробляє комунальнi
транспортнi засоби «Вuсhеr Municipal» (початковий обсяг iнвестицiй – 3,6 млн.,
обiг – 48 млн. євро, працiвникiв – 324);
- вiдвiдано функцiонуючий на територiї СЕЗ Парк високих технологiй (VНТР).

За результатами зустрiчей з керiвництвом та дiловими колами Вентспiлсу
висловлено готовнiсть до розбудови активних контактiв, зокрема:
- у разi надходження пропозицiй української сторони – вивчити напрями
активiзацiї двостороннього секторального спiвробiтництва шляхом створення
спiльних пiдприємств i нових виробничих потужностей, продукцiя яких може
постачатися на ринки третiх країн;
- за результатами участi представника Вентспiлської СЕЗ 22-25 жовтня 2018 р. у
торговельнiй мiсiї Агентства iнвестицiй i розвитку Латвiї (LIАА) до Києва та у
проведенiй УСПП першiй українсько-латвiйськiй конференцiї з питань
комерцiалiзацiї та просування на ринок ЄС досягнень України в кластерi високих
технологiй – у спiвпрацi з українськими потенцiйними партнерами опрацювати
перспективи застосування досвiду VНТР з капiталiзацiї вiдповiдних активiв у
форматах B2B та B2G;
- у рамках зазначеного нового вектору двосторонньої взаємодiї в iнновацiйному
секторi у спiвпрацi з LIАА та iншими профiльними iнституцiями Латвiї пiсля
надходження можливих пропозицiй української сторони – визначити практичнi
аспекти вказаного спiвробiтництва з можливiстю використання латвiйсъких
механiзмiв залучення зовнiшнъого фiнансування з фондiв ЄС для реалiзацiї
та пiдтримки спiлъних проектiв (забезпечення до 75% обсягу кредитних коштiв
на перiод кредитування до 7 рокiв з можливiстю їх часткового вiдшкодування i
безповоротної допомоги, а також до 55% – вiдшкодування початкових iнвестицiй
шляхом застосування пiльгових режимiв дiяльностi: ставка податку на
розподiлений прибуток у рамках СЕЗ – 4% ; у країнi – 20%; податок на
нерухомiсть – 0,3%, у країнi – 1,5%).
Крiм того, вiзит засвiдчив наявнiсть перспектив двосторонньої спiвпрацi з Радою
мiста Вентспiлс за напрямом реалiзацiї спiльних проектiв з вентспiлськими ВНЗ у
галузi IКТ.
Серед основних векторiв розвитку економiчного спiвробiтництва Вентспiлсу:
Швецiя, ФРН, Бiлорусь, КНР, Францiя.
Контактнi данi вiдповiдальної посадової особи Вентспiлської СЕЗ та VНТР:
Iгорс Удодовс (Igоrs Udоdоvs),
заступник керiвника Адмiнiстрацiї Вентспiлського вiльного порту,
моб. тел.: +371 291 073 98; тел.: +371 636 023 34; ел. адреса:
Igors.Udodovs@vbp.lv.
Контактнi данi вiдповiдальної посадової особи Ради мiста Вентспiлс:
Дiдзiс Штельбаумс (Didzis Stеlbаums),
заступник керiвника Департаменту зовнiшнiх зносин,
моб. тел.: +371 286 492 64; тел.: +371 636 011 26; ел. адреса:
Didzis.Stеlbаums@vепtsрils.lv.
У разі зацікавленості в реалiзацiї загаданих пропозицiй латвiйської сторони
просимо інформувати Сумську ТПП: (0542) 77 07 67.
Вiдповiднi напрацювання матимуть практичний характер у контекстi пiдготовки
до проведення у 2019 роцi Мiжурядової українсько-латвiйської комiсiї з питань
економiчного, промислового та науково-технiчного спiвробiтництва.
29 листопада в примiщеннi ТПП України (вул. Велика Житомирська, 33,
конференц-зала «Колiзей», 4 поверх) вiдбудеться українсько-корейський бiзнесфорум.
У заходi передбачається участь Посла Корейської Республiки в Українi Лi Янг Гу.

До складу корейської делегацiї входять представники як приватного, так i
державного секторiв.
Корейська сторона виявила зацiкавленiсть у спiвробiтництвi насамперед в
агропромисловому секторі (зерновi культури, рослинна олiя, борошно),
будiвництвi, металургiї. Крiм того, корейська сторона зацiкавлена iмпортувати з
України чорнi метали та вироби з них, руди, шлаки i золи; деревину та вироби з
неї, недорогоцiннi метали, тютюн та його промисловi замiнники тощо.
Перспективними напрямками спiвробiтництва сьогоднi вбачається спiвпраця в
космiчнiй галузi, спiльнi науковi проекти.
Основними статтями iмпорту в Україну є електричнi машини, засоби наземного
транспорту (крім залiзничного), пластмаси та полiмернi
матерiали.
Програма заходу передбачає пленарну частину, а також двостороннi B2B зустрiчi
мiж компаніями.
Початок заходу – о 13:30, реєстрацiя – з 13:00. Вартiсть участi – 500 грн.
(включаючu ПДВ).
У разi зацiкавленостi прохання до 25 листопада ц.р. заповнити анкету-заявку на
сайтi ТПП України (www.ucci.org.ua).
Шановні члени палати! Сумська торгово-промислова палата звертається до
Вас з пропозицією про розміщення в наступному, грудневому, номері журналу
«Ділові новини» іміджевої статті, комерційної інформації чи інтерв’ю про
діяльність очолюваного Вами підприємства та продукцію, яку воно випускає.
Зазначений матеріал буде також розміщений на веб-сайті Сумської ТПП та на
нашій сторінці у Facebook, а електронна версія журналу буде розіслана
підприємствам-членам ТПП України, Посольствам та торгово-промисловим
палатам як в Україні, так і за кордоном, що сприятиме розширенню географії
економічних зв’язків очолюваного Вами підприємства.
Цільова аудиторія журналу «Ділові новини» – топ-менеджери великих
підприємств, органів влади, експерти, науковці, представники середнього і малого
бізнесу, недержавні організації в Україні та за кордоном.
З електронною версією журналу «Ділові новини», який виходить українською та
англійською мовами, можна ознайомитися на сайті Сумської торгово-промислової
палати (http://www.cci.sumy.ua/#pat).
Якщо Вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте: 0542 61 09 25.
Контактна особа: Тітаренко Тетяна Василівна.
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
Тунiська компанiя «NЕWОRLD» шукає українських виробникiв та експортерiв
соняшникової олiї, пшеницi та горiхiв.
Контакти: Моhаmеd Воrhаn Кhiаri, е-mаil: mb.khiari@yahoo.fr
phone:+21622300000
«NЕWОRLD» 8, rue Manoubi Jarjar, Menzeh 9, Tunis

Компанія з Республіки Кот-д'Івуар шукає експортерів сої з України.
У разі зацікавленості в співробітництві з компанією, просимо
направляти інформацію на ел.адресу: mgb-zed@ucci.org.ua або на avkzed@ucci.org.ua
Специфікація:
Кількість: 1000 т / місяць
Сорт: другий, третій
Вологість: макс. 13,5%
Жирність: 15-20%
Протеїн: якнайбільше
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

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

