
 

Від  22.01.2020 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

28-29 січня з 09:00 до 17:00 Сумська торгово-промислова палата проведе 
базовий тренінг: «Як довести, що Ваша продукція відповідає технічним 
вимогам ЄС» 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової 
продукції», продукція вважається безпечною, якщо вона відповідає вимогам щодо 
забезпечення безпечності продукції, встановленим законодавством. У разі 
відсутності таких вимог, відповідна продукція вважається безпечною, якщо орган 
державного ринкового нагляду не доведе, що така продукція є 
небезпечною. 
Доказом безпечності продукції є її відповідність національним стандартам, що 
гармонізовані з відповідними європейськими стандартами.  
На сьогодні виробники промислової продукції, яка не відповідає вимогам безпеки 
несуть відповідальність за наслідками перевірок відповідними державними 
органами. 

Внаслідок імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законодавчі 
вимоги ринку ЄС до багатьох видів промислової продукції вже стали, а до інших – 
невдовзі стануть вимогами і українського ринку. Тепер і при експорті продукції до 
ЄС, і при продажі її в Україні, в тому числі шляхом участі у публічних закупівлях, 
Ви як виробник несете відповідальність, а отже маєте довести відповідність своєї 
продукції вимогам до безпечності, іншими словами – технічним вимогам.  

Взявши участь у тренінгу, Ви: 

- вмітимете визначати застосовні вимоги до безпечності своєї продукції, 
- зможете оцінювати ризики для споживачів, 

- вмітимете визначати придатні для мінімізації ризиків стандарти, 
- знатимете, як складати технічний файл і декларацію про відповідність, 
- знатимете, як маркувати свою продукцію. 

Місце проведення: ВЦ«Іллінський», 2 поверх, зал №3, м. Суми, 
вул.Іллінська, 7А 

Програма  
 
Семінар розрахований на працівників відділів якості, сертифікації, 
технічного контролю промислових компаній, які працюють як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках.  

Тренери: фахівці системи торгово-промислових палат України –  сертифіковані 
консультанти і тренери з експорту до ЄС і технічної відповідності. 

Вартість участі: 900 грн. 

 Якщо Ваша компанія є членом Сумської ТПП, Ви можете скористатися знижкою. 
Для цього зверніться до нас за тел.: +38-050-407-22-25, +38 067-542-91-19 або на 
ел. адресу: ves2@cci.sumy.ua і отримайте промок од. 

Для участі необхідно придбати квиток за посиланням: 
https://ucci.org.ua/events/workshop/trening-iak-dovesti-shcho-vasha-produktsiia-

https://ucci.org.ua/media/filemanager/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_upd.pdf


vidpovidaie-tekhnichnim-vimogam-es-sumi 

 

24 січня об11:00 в Торгово-промисловій палаті України відбудеться 
робоча зустріч бізнесу з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним 
Послом України в КНР 

Зважаючи на те, що на сьогодні Китай стає головним торговим 
партнером України (як за обсягами експорту української продукції, так і 
імпорту з КНР), обговорення актуальних питань торговельно-
економічного співробітництва стає нагальною необхідністю. 

З метою подальшого розвитку та налагодження співробітництва 
українських підприємців з представниками КНР різного рівня, 
можливого надання консультацій та практичної допомоги з боку 
Посольства України в КНР, 24 січня ц.р. в ТПП України планується 
проведення робочої зустрічі бізнесу з новопризначеним 
Надзвичайним і Повноважним Послом України в КНР Сергієм 
Олексійовичем Камишевим. 

Запрошуємо взяти участь у зустрічі підприємства та організації, які 
мають взаємопов’язані інтереси з китайськими партнерами, або мають 
наміри виходу зі своєю продукцією на китайський ринок. 

Реєстрація учасників здійснюється через електронні 

адреси ТПП України: gov-zed@ucci.org.ua – Гордина Ольга;  

vk-zed@ucci.org.ua – Карпов Валерій. 

Початок робочої зустрічі 24.01.2020 об 11.00 

 

12-28 березня ЄБРР, в рамках ініціативи ЄС EU4Business, 
запрошує український МСБ – власників,керівників компаній та  
менеджерів експортних напрямків, діючих експортерів та/або  
компанії, що готові до експорту, – на комплексну практичну 
навчальну програму «GoExport: вихід на нові ринки» (Київ – Львів),  
яка імплементується разом з Львівською бізнес-школою УКУ (LvBS). 

Відео-анонс: https://bit.ly/2NHTiOV . 
 
«GoExport: вихід на нові ринки»це: 
 
* два триденні інтенсивні модулі; 
* професійні та досвідчені викладачі-практики; 

* навчальна інфраструктура однієї із топових бізнес-шкіл України; 

* робота з реальними кейсами експортерів; 

* зустріч, нетворкінг та обмін досвідом у колі успішних підприємців  

з різних галузей; 

* індивідуальний підхід до секторів; 
* підготовка власної стратегії виходу на зовнішній ринок; 

* консультаційна та менторська допомога для найкращих проєктів 
учасників. 
 
Відібрані учасники оплачують лише 50% від вартості Програми,  

решту (50%) покриває ЄС в рамках ініціативи EU4Business! 

Подробиці, критерії відбору та реєстрація: https://lvbs.top/0fj . 



 
Як відбувається навчання: https://bit.ly/2tr80mC. 
 
Початок програми – 12 березня 2020 р. 

 

15-17 квітня під головуванням заступника Міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України – Торгового представника 
України Тараса Качки відбудеться  українська торговельна місія до Південно-
Африканської Республіки (Преторія, Йоханнесбург, Дурбан)  

Запрошуємо взяти участь у конкурсному відборі. 

До участі запрошуються представники секторів:  
- агропромислового комплексу; 

- харчової промисловості; 

- машинобудування; 

- IT та інших 

Метою торговельної місії є ознайомлення з ринком ПАР, а також створення 
торгових можливостей для вітчизняних виробників з виходу та закріпленню на 
ринку, встановлення та налагодження бізнес-контактів. 
 
Організатори: Державна установа «Офіс з просування експорту України» за 
підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України та Торгово-промислової палати України. 
 
У період відбору компаній організатори можуть запросити додаткові 
підтверджуючі документи (в т.ч. фінансові).  
 
Просимо звернути увагу, що окремі пункти реєстраційної форми необхідно 
заповнювати англійською мовою.  

Реєстрація відкрита до 03.02.2020 року включно. 
 
Контактна особа: Вікторія Тимцясь, тел.: +380 (97) 701 66 13;  
E-mail: vtymtsias@epo.org.ua 

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 

 

Представляємо партнера Сумської ТПП – Агентство з нерухомості та 
туризму «СВІТЛАНА»  

Нерухомість за кордоном 
 Купівля, продаж, обмін, оренда  
 квартири                     
 будинки                                  
 ділянки   
 комерційна нерухомість  
 юридичний супровід  
 безкоштовна реклама нерухомості  
 терміновий викуп  
 купівля нерухомості за кордоном (Кіпр, Туреччина)            

Відпочинок в Україні   

https://preview.mailerlite.com/a6q6h1?fbclid=IwAR0AJ5t8jm2ZQHhIrSS_lz57ixhuJReeCAOlkFNYw_osNPpuvFcW8ktnN1M


 гірськолижні курорти   
 гарячі тури   
 раннє бронювання  
 авіаквитки  

Агентство з нерухомості та туризму «СВІТЛАНА»  

м. Суми, вул. Іллінська, 7а  

+38 050 641 10 24; +38 067 377 74 64       

 

ФОП ТАРАБАН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ та Компанія DRW «Земснаряди 
України» презентує маломірну вантажну баржу DRW власної марки 

Компанія DRW «Земснаряди України» пропонує зацікавленим у розвитку 
принципово нового для України транспортного напрямку інвесторам і 
підприємцям долучитися до реалізації проєкту, здатного зробити революцію в 
сфері доставки вантажів середніх і великих обсягів. Фахівці готові надати проєкти 
власної розробки, організувати будівництво суден різного класу, 
вантажопідйомності і призначення, показати бізнесу шлях до відкриття 
принципово нових ринків. 

Компанія успішно співпрацює з іноземними партнерами, зокрема з Нігерії, 
Конго, Азербайджану, Казахстану, Грузії, Латвії, Словаччини та інших 
держав. 

У каталозі компанії представлені також земснаряди власного виробництва різного 
класу і продуктивності. Компанія DRW «Земснаряди України» також здійснює 
установку обладнання: 

• плавкранів, 

• плавучих екскаваторів, 

• шнекових і кар'єрних земснарядів, 

• фрезерів і гідравлічних розпушувачів, 

• капсульних і штангових земснарядів, 

• комбайнів для очищення водойм тощо. 

ФОП ТАРАБАН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ                

вул. Д. Коротченко, 17/44, м. Суми, 40000 

тел.: +38 066 703 71 76 

сайт: https://dredgers.com.ua/ 

 

Казахстанська компанія ТОВ «Сариарка-Energy» зацікавлена у поглибленні 
співпраці з українськими підприємствами 

Компанія займається в Республіці Казахстан видобутком вугілля марок «Г» і «Д», 
яке може використовуватися у тепловій енергетиці, металургійній промисловості 
для підготовки коксу, а також у виробництві цементу. Відповідний сертифікат.  

У ІV кварталі 2019 р. зазначена компанія експортувала до України вугілля в 
обсягах 70-80 тис. т, вартість однієї тонни складала $ 21-22 на умовах 
відвантаження продукції у РК.  

ТОВ «Сариарка-Energy» зацікавлене:  

 у пошуку в Україні прямих споживачів вугілля та готове наростити обсяги 
експорту до 100-200 тис. тонн на місяць, за вищезазначеною вартістю;  

 у створенні в РК спільного українсько-казахстанського підприємства, яке б 
займалося контролем якості, логістикою і постачанням вугілля до нашої держави;  

http://zhalyncoal.kz/about-us/certificates/


 в отриманні комерційних пропозицій з переліком гірничо-рудного 
обладнання та налагодженні прямих ділових контактів з українськими 
підприємствами.  

Посольство України в Казахстані, у межах компетенції, готове сприяти 
налагодженню прямих контактів з керівництвом ТОВ «Сариарка-Energy».  

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 

Сільськогосподарська дорадча служба 

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» 

 

Більше новин читайте у свіжому номері журналу «Ділові новини». 

Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739 

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/fors-mazhor/
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/zasvid_dokum/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/dorad/
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
http://cci.sumy.ua/#pat


 е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua 

З повагою, Сумська ТПП 




