Від 23.11.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
24 листопада у Києві відбудеться V Міжнародний форум «ПОЛЬСЬКИЙ
БІЗНЕС ДЕНЬ»
Захід має на меті активізацію польсько-української торговельно-інвестиційної
співпраці через розкриття інвестиційної привабливості Польщі та її окремих
регіонів.
Форум організовано відділом сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства
Республіки Польща у Києві спільно з партнерами: Міжнародним правовим
центром EUCON, Міжнародним товариством польських підприємців в Україні,
Міжнародним аудиторським союзом, Асоціацією українського бізнесу в Польщі,
Польсько-Українською господарчою палатою. Захід пройде під патронатом
Посольства Республіки Польща у Києві.
У «Польському Бізнес Дні» візьмуть участь представники державної
адміністрації Польщі та України, фінансових установ, представники польських
міст і регіонів, агентств регіонального розвитку, кластерів, технологічних парків
та інших установ, які займаються підтримкою бізнесу та інновацій.
Під час форуму ви зможете ознайомитися з інвестиційною пропозицією
польських міст та регіонів, останніми тенденціями та специфікою ведення
господарської діяльності у Польщі, налагодити контакти з представниками
органів влади та бізнесу, знайти партнерів або отримати інформацію щодо
додаткових інструментів розвитку бізнесу в Польщі. Цього року на форумі також
йтиметься про можливості розвитку старт-апів та інновацій.
Запрошуємо до участі всіх зацікавлених розвитком польсько-українських
торгово-інвестиційних стосунків.
Форум відбудеться: 24 листопада 2016 року з 08:30 до 18:00.
Місце проведення: НСК Олімпійський, зала «Олімпійський дворик» (м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 55)
Контактна особа: Олена Вакулік (Міжнародний правовий центр EUCON), тел.
+38 (044) 238-09-44, events@eucon.ua.
Інформація щодо умов участі та реєстраційна форма доступні на інтернетсторінці відділу ( www.ukraine.trade.gov.pl/ua ) у закладці «News» та на сайтах:
www.eucon.ua; http://www.ukrbizpol.org .
20 грудня в м. Нью-Делі (Індія) заплановано проведення спільного засідання
Українсько-Індійської ділової ради та бізнес-форуму.
Співорганізаторами заходу виступають Торгово-промислова палата України,
Федерація Торгово-промислових палат Індії, а також Посольство України в Індії
та Посольство Індії в Україні. Терміни перебування української делегації в Індії –
з 18 до 22 грудня ц. р. Делегацію очолюватиме президент ТПП України
Г.Д.Чижиков.

Довідково. На сьогодні ТПП України разом з індійськими партнерами розробляє
проект програми перебування з урахуванням пропозицій та інтересів українських
учасників. Переліт планується здійснити рейсами авіакомпанії Air Astana за
маршрутом Київ-Алмати-Нью-Делі-Алмати-Київ, проживання в готелі рівня 4*
(одномісні номери).
ТПП України забезпечує участь в українсько-індійському бізнес-форумі, візити
на підприємства, індивідуальні переговори з потенційними партнерами, послуги
перекладачів, трансфери, транспортне обслуговування, страхування, оглядову
екскурсію, оформлення віз. Вартість поїздки та участі в діловій програмі
складає 1412 доларів США. Кошти перераховуються до Центру міжнародної
ділової співпраці при ТПП України в гривнях (згідно з курсом НБУ на день
оплати). Додатково сплачується вартість бізнесової візи 85 доларів США
(готівкою).
Погоджений варіант програми перебування делегації буде надісланий додатково.
Ураховуючи необхідність завчасного резервування місць у готелі, жорсткі
вимоги авіаперевізників щодо бронювання авіаквитків, а також своєчасного
відпрацювання програми, просимо в найкоротші терміни надіслати до ТПП
України заповнені анкети на електронні адреси: mem-ier@ucci.org.ua, dmnird@ucci.org.ua, szj-krf@ucci.org.ua. Учасники зможуть здійснити свою
презентацію (до 4 хв., мова – російська або англійська). Для включення виступу
до програми необхідно на зазначені адреси надіслати відповідні матеріали, які
будуть передані індійській стороні для ознайомлення і запрошення потенційних
ділових партнерів.
Консультації та довідки за телефонами: +38 (044) 494-03-99; +38 (044) 278-18-15.
Відвідайте Київську конференцiю розвитку та безпеки бiзнесу!
9 грудня 2016 р. в Києвi, в чотиризiрковому готелi «Алфавiто» (вул.
Предславинська, 35Д), вiдбудеться Київська конференцiя розвитку та безпеки
бiзнесу.
Це освiтньо-дiловий захiд для представникiв середнього та великого бiзнесу м.
Києва, Київської областi та iнших регiонiв України. Конференцiя проходитиме за
пiдтримки Київської мiської та Київської обласної державних адмiнiстрацiй.
Конференцiя органiзовується i проводиться маркетинговим агентством «Lipsky
Marketing Group». Сумська торгово-промислова палата виступає інформаційним
партнером заходу.
У ході конференції заплановані виступи вiдомих українських юристів, фахiвцiв з
протидiї рейдерству, досвiдчених податкових консультантів, а також керiвникiв
структурних пiдроздiлiв Київської мiської державної адмiнiстрацiї (КМДА), Ради
експортерiв та iнвесторiв при МЗС України, Головного територiального
управлiння юстицiї у м. Києвi, Київської торгово-промислової палати.
Вiдвiдувачi конференцiї дiзнаються:


про найважливiшi змiни в законодавствi, якi набрали чинностi протягом
останнього року;



рекомендацiї провiдних українських експертiв щодо пiдготовки до
перевiрок i їх проходження з мiнiмальними ризиками для бiзнесу;



про ефективнi засоби оскарження неправомiрних дiй перевiряючих та
актiв за пiдсумками перевiрок;



поради щодо дiй керiвництва та спiвробiтникiв пiдприємства в разi
обшуку та iнших слiдчих дiй;



про забезпечення безпеки бiзнесу: установчих документiв, конфiденцiйної
iнформацiї, IТ-iнфраструктури, електронних документiв та переписки
тощо;



про судовий захист iнтересiв пiдприємства i побудову ефективної
стратегії судового захисту;



про судову реформу 2016 р. та суттєвi змiни, якi зараз вiдбуваються у
системi судоустрою України;



про роботу з iноземними контрагентами та здiйснення експорту на
зовнiшнi ринки;



про розвиток бiзнесу в умовах тривалої економiчної кризи;



про ефективну взаємодiю з органами державної виконавчої влади та ТПП.

У рамках конференцiї заплановане також неформальне спiлкування для
представникiв бiзнесу.
Детальна програма Конференцiї та умови реєстрацiї – на сайтi: http://kyivconf.pro/
Реєстрацiя на захiд є обов'язковою і припиняється 7 грудня о 17:00. До 25
листопада (включно) дiють пiльговi умови «ранньої» реєстрацiї. Не
пропустіть!
5. 31 грудня 2016 р. – 2 сiчня 2017 року в м. Ахваз (Ісламська Республіка Іран)
проходитиме XI Мiжнародна виставка «АGRОМЕD 2017 AHVAZ».
До участі в ній запрошуються підприємства, що працюють у галузях:
сiльськогосподарської промисловостi та технiки, тваринництва, птахівництва,
систем зрошення, рибних промислiв, аквакультур, ветеринарії.
31 грудня 2016 р. – 2 сiчня 2017 року в м. Ахваз (Ісламська Республіка Іран)
проходитиме XI Мiжнародна виставка «АGRОМЕD 2017 AHVAZ».
До участі в ній запрошуються підприємства, що працюють у галузях:
сiльськогосподарської промисловостi та технiки, тваринництва, птахівництва,
систем зрошення, рибних промислiв, аквакультур, ветеринарії.
5-6 червня 2017 року в м. Гельсiнкі відбудеться «World Circular Economy
Forum 2017»
Основною тематикою форуму, який складається з 17 пленарних сесiй, є
циркулярна економiка, спрямована на енергозбереження, екологічно чисте
виробництво та споживання, створення конкурентних переваг в усiх секторах
суспiльства, а також досягнення цілей амбiтної програми ООН до 2030 року.
Захiд органiзований Мiнiстерством охорони навколишнього середовища
Фінляндії, Мiнiстерством економiки i зайнятостi Фiнляндiї, Радою мiнiстрiв
Пiвнiчних країн, фінляндським iнновацiйним фондом «Sitrа», Європейським
агентством з навколишнього середовища та iн.
Серед головних доповiдачiв на форумi – Вiце-президент СК Ю.Катайнен,
колишній комiсар ЄС з питань охорони навколишнього середовища Я.Поточник,
Мiнiстр сiльського господарства та охорони навколишнього середовища
Фiнляндiї К.Тілiкайнен, представники UNEP, Sitrа та ін.
Основними цiльовими групами Форуму є фахiвцi в галузi циркулярної
економіки, представники бізнесу, дослiдники, державний сектор, неурядовi
організації.
Детальна програма заходу доступна за посиланням:
https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017

Реєстрацiйна форма мiститься за посиланням:
https://www.lyyti.fi/reg/World_Circular_Economy_forum_7200
Крайнiм терміном заповнення реєстраційної форми визначено 31 грудня 2016
року. Участъ у заходах безкоштовна. У разi виникнення організацiйних питань
щодо участi у заходi звертайтеся до органiзаторів: wcef2017@sitrа.fi

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Орієнтуючись
на найактуальніші
потреби
наших
клієнтів та користуючись досвідом всієї групи Credit Agricole, ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК» пропонує комплекс ВДОСКОНАЛЕНИХ ПОСЛУГ для
агропідприємств:


Депозит «Врожайний»

Депозитний калькулятор
Ваш агробізнес перезимує в плюсі!
Пропонуємо новий депозит «Врожайний» — використання коштів без обмежень!
Умови депозиту:

з депозитом «Врожайний» Ви можете вільно розміщувати тимчасово
вільні кошти на депозитному рахунку і так само вільно повертати їх на поточний
рахунок;

два періоди застосування процентної ставки, що прилаштовані до
сезонності Вашого бізнесу: активний – підвищена дохідність по вкладу,
пасивний – процентна ставка еквівалентна умовам вкладу Вільний;

процентний дохід по депозиту зараховується щомісячно на Ваш поточний
рахунок;

повернення коштів на поточний рахунок виконується Банком в день
подачі Вашої заяви без обмеження;


мінімальна сума для відкриття вкладу – 50 000 гривень;



депозит є безстроковим

Період

Процентна ставка

Активний:
з 07.11.2016 до 31.03.2017

08% (Ставка діє з 17.11.2016)

Пасивний:
з 01.04.2017 до 31.10.2017


На рівні вкладу Вільний

Тарифний пакет «Агро Плюс»

Чудово підходить, якщо Ви є представником аграрного сектору і активно
користуєтесь платежами та знімаєте готівку з поточного рахунку у значних
об'ємах.
Калькулятор РКО
Нові тарифи пакету «Агро Плюс» для всіх клієнтів діятимуть з 02.12.2016 року
Послуги
Вартість придбання тарифного пакету
Відкриття поточного рахунку

Тарифи
0 грн.
Безкоштовно

Щомісячна плата
Встановлення Клієнт-Банку «Стиль» (за бажанням)
Безкоштовні платежі в системі Клієнт-Банк

200 грн.
Безкоштовно
40 шт. щомісяця

Вартість платежів в системі Клієнт-Банк, що
не входять до пакету
Вартість платежів на паперових носіях:
Зняття готівки з поточного рахунку
Зарахування готівки на поточний рахунок

2 грн.
20 грн.
0,7% (min. 20 грн.)
Безкоштовно

Приймання коштів від третіх осіб на користь
юридичних осіб:
• з перерахуванням в інші установи банку

• 1% + 5 грн.

• що обслуговуються в установі банку

• 0,5%+5 грн.

Спеціальні умови обслуговування тарифного пакету «Агро Плюс» для
клієнтів, які відкривають перший поточний рахунок в період з 17.11.2016 по
31.12.2016.
Безкоштовне обслуговування тарифного пакету протягом перших трьох
календарних місяців дії тарифного пакету.
Детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до менеджера по работі
з малим та середнім бізнесом у Вашому місті.
ПАТ «Білоруський металургійний завод» зацікавлений в придбанні:


частин змінних для станків або для ручних інструментів, оснащених чи
неоснащених механічним приводом;



електродвигунів змінного струму багатофазних потужністю понад 0,75
кВт, але не більше 75 кВт;



апаратури для захисту електричних мереж, що не увійшла до інших груп,
з номінальною напругою до 1 кВ;



проводів і кабелів електронних та електричних;



станків для обробки металів;



самохідних машин і механізмів для переміщення, планування,
профілювання, розробки, трамбування, ущільнення, виїмки чи буріння
ґрунту, корисних копалин або руд (включаючи бульдозери, одноковшеві
екскаватори і дорожні катки);



тракторів гусеничних;



автомобілів легкових пасажирських;



автобусів для перевезення не менш як 10 осіб;



автомобілів вантажних;



тягачів сідельних;



автомобілів спеціального призначення;



причепів і напівпричепів.

Контактна особа Ганжурова Ірина Леонідівна: ganzhurova@ccigomel.by, +375
2334 79551

Президент афганської групи компаній «Шовковий шлях» (Rah-e-Abrishum
Group of Companies) Алхай Мохаммад Аабед Назар (Alhaj Mohammad Aabed
Nazar) висловлює зацікавлення у встановленні співробітництва з
українськими партнерами за такими напрямами:
* відкриття виставки бавовняних та шовкових килимів ручної роботи в одному з
комерційних центрів України;
* придбання обладнання для виробництва цукру та відкриття відповідного
виробництва в окрузі Хаіратан провінції Балх Ісламської Республіки Афганістан
з виробничою потужністю п’ятдесят тисяч тонн на рік;
* проведення маркетингу для здійснення експорту на український ринок цінних
порід каміння для будівельних та оздоблювальних робіт.
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-07-67 та на ел.
скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги юридичного характеру
Послуги у сфері державних закупівель
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

З повагою, Сумська ТПП

