Від 22.11.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
23 листопада 2017 року в примiщеннi ТПП України (вул. Велика
Житомирська, 33, конференц-зала «Колiзей», 4 поверх) вiдбудеться УкраїнськоIракський бiзнес-форум iз залученням широкого кола пiдприємцiв з обох країн
та представникiв Мiнiстерств. Спiворганiзатором заходу виступає УкраїнськоIракська Дiлова Рада на чолi з паном Аббасом Альнурi.
Програма форуму передбачає пленарну частину, в якiй будуть висвiтленi
найближчi перспективи та прiоритетнi напрямки українсько-iракського
економiчного спiвробiтництва, а також двостороннi B2B-зycтpiчi мiж компанiями.
Сфера iнтересiв учасникiв iракської делегацiї, яка вiдвiдає Форум зокрема
включає: аграрний сектор – iмпорт зернових та олiйних культур та продуктiв їх
переробки (олiї, борошна), харчову галузь (харчовi товари та кондитерськi
вироби), м'ясо птицi, технiчне устаткування (в т.ч. для харчової промисловостi),
меблеву галузь та деревообробку, будiвельнi матерiали та фармацевтику. Бiлып
детальна iнформацiя щодо компанiй мiститься в прикрiплених файлах.
Початок заходу – об 11:00, реєстрацiя – з 10:30.
Вартiсть участi у форумi складає 600 грн. (з ПДВ). Для членiв ТПП дiє
постiйна знижка – 25% вiд вказаних цiн.
Реєстрацiя триває до 22-го листопада включно.
У разi зацiкавленостi просимо пiдтвердити участь, зареєструвавшись за
посиланням: https://goo.gl/Frtgdf. Пiсля реєстрацiї на вказану адресу буде
надiсланий рахунок.
За додатковою iнформацiєю звертайтесь до Дирекцiї мiжнародного
спiвробiтництва за тел.: (044) 461-98-07 або ел. поштою: dmn-ird@ucci.org.ua, оаsiеr@uссi.org.ua
На території Азербайджану відкриють Торговий дім України.
За результатами зустрічі Президента України П.О.Порошенка з Міністром
економіки АР Ш.А.Мустафаєвим було досягнуто домовленості щодо відкриття
Торгового дому України на території АР з можливим поширенням діяльності на
територію Ісламської Республіки Іран. Створення такої інституції має
розглядатися у контексті представлення інтересів нашої держави на зовнішніх
ринках, зокрема як бази для інтервенції товарів з високим ступенем переробки,
та в якості хабу для виходу такої продукції на ринки Азії.
На сьогодні, за інформацією Посольства України в Азербайджанській Республіці
у контексті створення Торгового дому контрпартнером з Азербайджанської
сторони пропонується азербайджанська корпорація «Agro Mall», у т.ч. у частині
створення спільного підприємства, надання площ в оренду, створення торгових
майданчиків тощо.
У разі вашої зацікавленості, просимо поінформувати Сумську ТПП щодо
можливого формату участі та сегменту товарів для представлення вашої
компанії на Азійських ринках.

27 листопада в м. Абiджа (Кот-д'Iвуар) вiдбудеться мiжнародний бiзнесфорум iнформацiйних технологiй та комунiкацiй на тему: «Iнвестувати у
молодь для надійного майбутнього».
Детальна iнформацiя щодо заходу та умов участi у ньому мiститься на офiцiйному
сайтi: www.euafrica-businessforum.com/
Технiчні аспекти державного регулювання в галузi промисловостi i послуг в
Марокко
Державне регулювання промисловостi в Марокко поширюється на технiчнi
аспекти дiяльностi за допомогою таких загальноприйнятих централiзованих
механiзмiв як нормування, сертифiкацiя i нагляд, лiцензування, акредитацiя,
делегування, реєстрацiя, санкцiї i апеляцiї.
Бiльшість марокканських технiчних норм i вимог грунтується на системi
аналогiчних загальноприйнятих мiжнародних стандартiв, зокрема, на стандартах
Мiжнародної органiзацiї зi стандартизацiї (ISO), Кодексi Алiментарiус (Codex
alimentarius) мiжнародних харчових стандартiв, а також на низцi норм
європейських країн, в першу чергу, на системi норм Французької асоцiацiї
стандартизацiї (Association francaise de normalisation, AFNOR).
Розробка технiчних норм i стандартiв Марокко здiйснюється по мiрі виникнення
вiдповiдних потреб з боку економiчних операторiв Службою промислової
стандартизацiї Мiнiстерства промисловостi Марокко (Service de normalisation
industrielle marocaine, SNIMA) i марокканським iнститутом стандартизацiї (Institut
marocain de normalisation, IМАNОR). На сьогоднi зазначеними органiзацiями
розроблено понад 8 тис. норм, близько 150 з яких мають регламентуючий
характер. Вiдповiднiсть нацiональним стандартам (Nоrmеs Маrосаiпеs, NМ) є
обов'язковою умовою участi товарiв i послуг в державних пiдрядах i пiдрядах
органiв мiсцевого самоврядування Марокко.
Марокко має нацiональну систему сертифiкацiї пiдприємств, яка базується на
мiжнародних стандартах системи управлiння якiстю на виробництвi
(нацiональний марокканський стандарт – NМ ISO 9000), системi екологiчного
менеджменту (NМ ISO 14000), системi стандартiв охорони здоров'я та безпеки
працi (NМ 00.5.801), системi акредитацiї випробувальних i тестових лабораторiй
(мiжнародний стандарт ISО/СЕI 58).
Виробництво медикаментiв i лiкарських препаратiв, якi призначаються для людей,
здiйснюється згiдно зі «Стандартними практиками виробництва (медикаментiв)»
(Bonnes pratiques de fabrication, BPF), перерахованими в Iнформацiйному листi №
26 Мiнiстерства охорони здоров'я Марокко вiд 31 липня 1995 року.
Перевiрка вiдповiдностi iмпортних товарiв нацiональним стандартам
Марокко залежить вiд країни-виробника товару, характеру товару (ступеня
новизни на нацiональному ринку), статусу органiзацiї-iмпортера.
Фiтосанiтарний контроль здiйснюється вiдповiдно до дiючої нормативноправової бази i є обов'язковою процедурою.
До всiх продуктiв рослинного походження, що ввозяться в Марокко, має
додаватися фiтосанiтарний сертифiкат мiжнародного зразка (Постанова
Мiнiстерства сiльського господарства Марокко № 1306-85 вiд 22 грудня 1986
року).
Iснуючi санiтарнi та фiтосанiтарнi вимоги не носять дискримiнацiйного характеру
стосовно конкретних країн або групи країн. Основнi вимоги марокканських служб
не виходять за рамки стандартних мiжнародних вимог i норм ISO.
(Довiдково: у вереснi 2017 р. Нацiоналъним офiсом санiтарної безпеки харчових

продуктів Марокко та Державною службою України з питанъ безпечностi
харчових продуктів та захисту споживачiв було погоджено Сертифікат щодо
iмпорту в Марокко з України меду та продуктів бджiльництва. Копiя зразка
зазначеного сертификату була передана Нацiональним офiсом санiтарної безпеки
харчових продуктів Марокко вiдповiдним ветеринарним службам країни, якi
розмiщенi на постах прикордонного контролю Марокко, для негайного
використання в роботi)
Основнi законодавчi акти, що регламентують застосування санiтарних i
фiтосанiтарних заходiв, а також комерцiалiзацiю продовольчих товарiв на
територiї Марокко:

Закон №24-89 «Про заходи санiтарного та ветеринарного контролю, що
застосовуються при iмпортi тварин, продовольчих товарiв, товарiв тваринного
походження, морепродуктiв i питної води »(1993 р.);

Постанова Уряду Марокко №2-94-76 про тарифи, що застосовуються при
здiйсненнi санiтарного та ветеринарного контролю iмпорту тварин, продовольчих
товарiв, товарiв тваринного походження, морепродуктiв i питної води (1996 р.);

Указ Короля Марокко №1-69-169 про регламентування торгiвлi насiнням i
саджанцями рослин (1969 р);

Закон №42-95 «Про контроль i органiзацiю торгiвлi пестицидами
сiльськогосподарського призначення» (1997 р.);


Указ Короля Марокко про тарифи, що застосовуються при здiйсненнi

санiтарної iнспекцiї iмпорту та експорту рослин (1993 р.).
Торгове маркування продовольчих товарiв здiйснюється вiдповiдно до положень
Постанови Уряду Марокко №2-01-1016 про маркування i торговельне оформлення
продовольчих товарiв (2002 р.).
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
Швейне підприємство ТОВ «Рапута ІМ» надає послуги з пошиття на
давальницькій основі за вашим замовленням та зразком, з вашим підбором
та закупівлею тканини і необхідної фурнітури.
Підприємство спеціалізується на пошитті верхнього одягу, спецодягу, робочого
одягу, корпоративної уніформи, шкільної форми, театральних та танцювальних
костюмів тощо.
Вас приємно вразять помірні ціни, найкоротші терміни виготовлення і
транспортування, висока якість виробів.
Серед замовників продукції ТОВ «Рапута ІМ» – торговельні мережі,
будівельні підприємства, творчі колективи.
Підприємство впроваджує соціальний проект: «Майстерня соціальної творчої
інклюзії «Скринька», який включає в себе мотивацію людей з інвалідністю до
спільно корисної праці, що досягається через освоєння елементів швейного та
ткацького ремесел, аби люди з особливими фізичними потребами змогли
розкрити свій внутрішній світ через творчу працю.
Підприємство зацікавлене в налагодженні нових ділових контактів.
Тел: +38 066956 93 38;

E-mai: tailor0612@gmail.com
Міжнародні тендери в Киргизькій Республіці.
Державний комiтет промисловостi, енергетики i надрокористування Киргизької
Республiки оголосив про проведення аукцiонiв на такi родовища:
- золота «Кизил-Таш» i «Iшакульди», розташованi в Алабукiнському районi
Джалал-Абадської областi;
- урану «Сариджазське», розташоване в Ак-Суйському районi Iссик-Кульської
областi;
- базальту «Сулутерекське», розташоване в Кемiнському районi Чуйської області.
Бiльш детальну iнформацiю щодо аукцiонiв можна знайти на веб-сторiнцi
Держкомiтету промисловостi, енергетики i надрокористування КР: www.gkpen.kg
тел.: +996 312 30-05-16.
В Республіці Сербія оголошено тендер за проектом Європейського банку
реконструкцiї та розвитку.
АТ «Залізниця Сербії» оголосило тендер на закупівлю товарів, робіт і послуг на
загальну суму 91,5 млн. євро в рамках проекту, який передбачає реконструкцію
секції залізничної колії, реконструкцію станції, реконструкцію відповідної
інфраструктури вздовж різних залізничних шляхів, постачання інформаційних
табло, аудіо-, відео систем.
Кінцева дата подання пропозицій – 15.10.2018.
Детальніше – за посиланням: www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html
Тендер у Греції
Оголошено тендер щодо вибору iнженерно-консультантської компанiї для
реалiзацiї проекту з будiвництва мiжсистемного газового зв'язку Болгарiя –
Грецiя.
Предмет торгів – надання сприяння інженерно-консультантською компанiєю
замовнику в рамках реалiзацiї проекту IGВ до моменту запуску його в
експлуатацiю, навчання персоналу, управлiння всiма пов'язаними з проектом
матерiалами i послугами. Необхiднi послуги надаються у два етапи: 1 етап –
послуги пiд час проведення процедури з вибору виконавцiв до моменту початку
будiвництва; 2 етап – послуги пiд час будiвництва проекту. Дiаметр газопроводу
IGВ – DN800 (32") iз загальною довжиною 182 км.
Запланована вартiсть закупiвлi 8,450 млн. євро без ПДВ.
Детальна iнформацiя щодо вимог до учасникiв торгiв та тендерна
документацiя розмiщенi на сайтi компанiї IСGВ АD, яка здiйснює
координацiю дiяльностi за проектом (Iнтернет-посилання:
http://www.icgb.eu/buyers-profile/selection-of-owners-engineer-for-the-greecenulgaria-natural-gas-interconnector-project
Польська компанія «Lekolar Group» шукає партнерів в Україні
Зазначена компанiя постачає меблi для дошкiльних освiтнiх закладів. «Lekolar Group»
готова налагодити спiвробiтництво з українськими виробниками та постачальниками
згаданої продукції, зокрема, стiльцiв, столiв, шаф, полиць, диванiв iз дерева чи металу.

Послуги

Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги у сфері державних закупівель
Послуги юридичного характеру
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, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

