Від 23.10.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
14 листопада у Києві відбудеться XI Міжнародний форум «Дні польського
бізнесу в Україні»
Це масштабна подія, яка вже шостий рік поспіль проходитиме в Києві та
традиційно стане місцем зустрічі представників влади й бізнесу України і Польщі,
які зберуться на одному майданчику з метою пошуку нових шляхів співпраці та
налагодження партнерських взаємовідносин.
Питання, що розглядатимуться:
- торгово-економічне партнерство України та Польщі – чи зміняться економічні та
інвестиційні пріоритети обох країн?
- велика приватизація та відкриття вільного ринку землі в Україні – чи готовий
польський бізнес до економічно-фінансової експансії;
- будівельні та інфраструктурні проєкти – пошук синергії;
- перспективи розширення вантажних залізничних перевезень, запуску проєктів з
вагонобудування та створення спільних ремонтно-сервісних центрів;
- переробна галузь – перспективи для спільних інвестиційних проектів;
- польський досвід та польські технології для енергоощадних проектів в Україні та
інші.
Місце проведення: Готель Україна, вул. Інститутська, 4.
Захід пройде під патронатом Посольства Республіки Польща в Україні та
Польського Агентства Інвестицій та Торгівлі.
Організатори: Асоціація українського бізнесу в Польщі; Юридична група
EUCON.
Співогранізатор: Конфедерація Роботодавців Lewiatan.
Партнер заходу: Міжнародне товариство польських підприємців в Україні.
Контактна особа в Польщі – Інга Лівандовська, events@euconlaw.com, тел.: +48
577 077 287.
Контактна особа в Україні – Олена Вакулік, events@euconlaw.com, тел.:
+38 044 238 09 44.
Деталі та реєстрація: http://bit.ly/2nJXCmZ
19 листопада п.р. в рамках офіційного візиту Прем'єр-Міністра Чеської
Республіки Андрея Бабіша в Україну за підтримки Посольства ЧР в Україні та
Чеської торгової палати в ТПП України відбудеться українсько-чеський бізнесфорум
Чеську бізнес-делегацію, до якої увійдуть представники різних секторів чеської
економіки, очолить президент Чеської торгової палати Владімір Длоугі.
Очікується, що Прем'єр-міністр Чеської Республіки та Віце-Прем'єр-Міністр,
Міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек, що його супроводжує,

особисто відкриють бізнес-форум та привітають його учасників.
Програма заходу включатиме пленарну частину, у якій будуть висвітлені
найближчі перспективи та пріоритетні напрямки українсько-чеського економічного
співробітництва, умови ведення бізнесу в Україні та Чехії, досвід інтеграції чеської
економіки до єдиного ринку ЄС та інші актуальні питання, після чого відбудуться
також В2В переговори між представниками ділових кіл України та Чехії.
Запрошуємо членів Сумської ТПП, зацікавлених в налагодженні
коопераційних стосунків з Чеською Республікою, до участі у цьому візиті.
Наразі Чехія є високорозвиненою європейською країною з динамічною
експортоорієнтованою економікою, яка завоювала міцні позиції на європейських та
світових ринках. Україна входить до 20 найбільших торговельних партнерів
Чехії і займає у цьому рейтингу четверте місце серед країн, що не входять до
ЄС. Обсяг двосторонньої торгівлі у минулому році перевищив 2 млрд. дол. і надалі
демонструє позитивну динаміку.
До пріоритетних напрямків українсько-чеського ділового співробітництва
належать промисловість, традиційна та альтернативна енергетика,
енергоефективність та енергозбереження, транспорт, логістика, сільське
господарство та сфера ВПК.
Основні товарні позиції українського експорту в Чехію: руда, шлаки, попіл – 38%
від загального обсягу; електричні машини і устаткування – 24,1%; чорні метали –
8,1%; паливо мінеральне, нафта, електроенергія – 6,5%; деревина і вироби з неї –
4,4%; реактори ядерні, котли, устаткування – 2,4%.
Основні товарні позиції імпорту з Чехії в Україну: реактори ядерні, котли,
устаткування – 19,3%; засоби наземного транспорту – 15,7%; електричні машини і
устаткування – 14,6%; паливо мінеральне, нафта і продукти її перегонки – 10,0%;
полімерні матеріали – 6,2%.
Спеціалізовані виставки в Казахстані у 2020 році, м. Алмати:

22-24 квітня 2020 року у ВЦ «Атакент»  12-та міжнародна виставка
«Квіти Flowers Almaty 2020», «Фазенда 2020»;

12-14 березня 2020 року, у ТРЦ «Grand Park»  Друга міжнародна виставка
зооіндустрії «Зоосад 2020»
26.02 - 01.03.2020 р. у м. Коян (поблизу Сеулу, Республіка Корея) відбудеться
виставка Korea Build 2020 у галузі будівельних матеріалів, дизайну інтер’єрів,
архітектурних і будівельних послуг та обладнання.
Захід пройде за підтримки Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики
Республіки Корея. Організатори забезпечують для учасників виставки безкоштовні
послуги з організації В2В зустрічей, проводять спеціалізовані конференції та
консультації з питань експорту. Контакти секретаріату виставки: тел.: +822 6121
8160, e-mail: koreabuild@esgroup.net
У зв'язку iз пiдвищеним попитом на внутрiшньому ринку Узбекистану на живу
худобу Мiнiстерство сiльського господарства Казахстану 10 жовтня 2019 р.
прийняло рiшення про заборону вивозу живої худоби з Казахстану терміном на
шiсть мiсяцiв
Довiдково: Республiка Казахстан – це основний постачалъник худоби до Узбекистану. 2018
року з РК до РУ було експортовано 50 000 голiв великої рогатої худоби, а за 6 мiсяцiв
поточного року – 63,5 тисячi голiв великої рогатої худоби.
Ця заборона поширюється на телят жiночого роду у вiцi до одного року, теличок
старше одного року, а також на корiв, овець i кiз.

Незважаючи на державну підтримку фермерських господарств, населення
Узбекистану не забезпечене доступною м'ясною i молочною продукцiєю.
Актуальною проблемою галузi є безперебiйне постачання кормiв. У тваринництвi
потреба в кормi власними ресурсами забезпечується лише на 30-35%, у
птахiвництвi – на 15%, а левова частка кормiв iмпортується iз-за кордону.
Вiдповiдно до доручень Президента РУ, до 2021 року в Узбекистанi мають бути
створенi 270 тваринницьких комплексiв i 260 молочних пiдприємств або тваринних
кластерів, розрахованих на утримання 300-500 голiв худоби кожен. Вiдповiдальним
особам доручено прискорити цей процес.
Особлива увага буде придiлятися племiннiй справi, що дозволить пiдвищити
продуктивнiсть тваринництва. Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству економiки та
промисловостi доручено, спираючись на досвiд iнiших країн, розробити механiзм
субсидування витрат, який дозволить знизити вартiсть продукцiї.
У зв'язку з викладеним, Посольство України в Республіці Узбекистан
рекомендує компанiям-експортерам великої рогатої худоби, українським
виробникам кормiв для птахiвництва та тваринництва активiзувати свою
роботу на yзбeцькoмy аграрному ринку.
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
Турецька компанія «Gunes Metalurji Ve Kimya Tic Ltd Sti» зацікавлена в
постачанні до України полімерних матеріалів іранського виробництва
Компанія спеціалізується на експортно-імпортних операціях із нафтохімічними та
металургійними товарами. У разі зацікавленості, звертатися безпосередньо до
Посольства України в Ісламській Республіці Іран,
emb_ir@mfa.gov.ua, +9821 227 22 658.
У Туркменістані оголошено міжнародний тендер на поставку труб і
металопродукції
Для участі в тендері необхідно:
- подати письмову заявку (заявки від компаній, зареєстрованих або які мають
рахунки в офшорних зонах, не приймаються) про бажання брати участь у тендері,
зазначити повну назву учасника, правовий статус, країну реєстрації і реквізити;
- ознайомитись із Законом Туркменістану «Про тендери на поставку товарів,
виконання робіт, надання послуг для потреб держави»:
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=7949 та з «Порядком проведення тендера»
http://ngo-turkmenistan.org/library/legislation/regulations/poryadok-provedeniyatenderov-po-vyboru-postavshchikov-tovarov-rabot-i-uslug/
і переліком документів, необхідних для участі в тендері;
- отримати специфікацію лотів, технічні вимоги і основні умови контракту;
- отримати рахунок на оплату коштів у сумі 500 дол. США або еквівалент в
туркменських манатах без ПДВ і банківських послуг за один лот.
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

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

