Від 24.01.2018 р.

Регіональні та міжнародні заходи
30 сiчня 2018 року в ТПП України (адреса: вул. Велика Житомирська, 33,
конференц-зала «Колiзей», 4-й поверх) вiдбудеться українсько-італiйський
бiзнес-форум високого рiвня в рамках офiцiйного вiзиту Мiнiстра закордонних
справ Iталiйської Республiки А. Альфано.
У заходi передбачається участь мiнiстрiв закордонних справ України та Iталiї.
Разом з цим, iталiйська сторона зацiкавлена у направленнi для участi у Форумi
делегацiї у складi урядовцiв, керiвництва профiльних державних агенцiй та
асоцiацiй, а також пiдприємств Iталiї.
Спiворганiзаторами заходу виступають ТПП України та Посольство Iталiйської
Республiки в Українi за пiдтримки Мiнiстерства закордонних справ України.
Програма заходу включає пленарну частину, у якiй будуть висвiтленi стан,
перспективи та прiоритетнi напрямки українсько-iталiйського економiчного та
iнвестицiйного спiвробiтництва, умови та переваги ведення бiзнесу в Українi та
Iталiї. За програмою, пiд час Форуму також вiдбудуться B2B перемовини мiж
представниками дiлових кiл України та Iталiї.
Основними темами пленарної частини визначено наступнi сектори спiвпрацi: мале
та середнє пiдприємництво, енергетика, агропромисловий комплекс,
iнфраструктура та iн.
Початок заходу – о 16.00, початок реєстрацiї – з 15.00.
У разi зацiкавленостi прохання до 26 сiчня ц.р. заповнити анкету-заявку на сайтi
ТПП України (ucci.org.ua). Якщо вiд одного пiдприємства буде декiлька учасникiв,
прохання заповнювати анкети на кожного учасника окремо.
За додатковою iнформацiєю прохання звертатися за тел.: +38 044 461-98-07, email: isa-iprg@ucci.org.ua, oas-ier@ucci.org.ua, dmn-ird@ucci.org.ua
Запрошуємо до участі у виставкових заходах в Iсламськiй Республiцi Iран
30 сiчня – 02 лютого 2018 року в Мiжнародному виставковому центрi Вiльної
зони Анзалi (Iсламська Республiка Iран) вiдбудуться спецiалiзованi виставки
продуктiв харчування, миючих засобiв, косметичної продукцiї, машинного
обладнання та iншої продукцiї галузей промисловостi, пов'язаних з цими
напрямками.
Додаткова iнформацiя щодо зазначених виставок доступна на веб-сайтi:
http://www.honarpr.com/.
31 сiчня – 3 лютого 2018 року в м. Верона (Iталiя) вiдбудеться ювiлейна
Мiжнародна агропромислова виставка «Fiеrаgriсоlа 2018»
Захiд передбачає розмiщення експозицiй за п'ятьма напрямками:

Агромеханiка – сiльськогосподарськi машини, обладнання i технiка, а
також новi технології ведення господарства Precision Farming «Technologies»;


Зоосистеми – передовi технології тваринництва, розведення i селекцiї,
ветеринарiї, включаючи проведення Європейського Чемпiонату тваринництва;

Агросервiс – виставка продукцiї i технологiй, пов'язаних із
використанням продуктiв сiльського господарства, включаючи розробку нових
технологiчних систем для потреб агросектора, розвиток системи фiнансових
установ та сiльськогосподарських банкiв, страхування ризикiв, використання
останнiх наукових розробок для потреб агросектора, включаючи енергетичнi
аспекти i бiоенергетику;

Бiоенергетика – виставка, присвячена використанню в агросекторi
поновлюваних джерел енергiї;

Аgгiрiаzzа (Агроринок) – виставка, присвячена фiтофармацiї, добривам,
бiологiчному захисту врожаїв, а також технологiям внесення добрив, iрригацiї i
мiкроiрригацiї.
Детальна iнформацiя – за посиланням: http://www.fieragricola.it/en
16 – 18 лютого 2018 року в м. Бергамо (Iталiя) відбудеться профiльна
виставка «Fiera Dei Territori», присвячена туризму та якiсному харчуванню
Учасники «Fiera Dei Territori» матимуть можливiсть вiдвiдати конференцiї та
семiнари з окремих професiйних питань, безлiч культурних програм та харчових
заходiв, а також зустрiчей з нацiональними та мiжнародними компанiями,
громадськими та приватними органiзацiями.
Детальна iнформацiя за посиланням: http://www.agritravelexpo.it
У разi зацiкавленостi щодо участi у вищезгаданих заходах звертайтесь до
представника ТПП України в Iталiї – Нiжинської Iрини, контактний телефон:
+380665613546, е-mаil nizhynska@yahoo.com
27-28 березня в м. Лагос (Нігерія) відбудеться «2018 West Africa Trade and
Investment Forum».
Захiд проводиться за сприяння нiгерiйської компанiї «SLС Resources Limited» та
Нiгерiйсько-Британської торгової палати в Нiгерiї.
Темою конференцiї та виставки є «Розвиток спiвпрацi з метою сприяння
регiональному та економiчному розвитку». Захiд має на метi об'єднати ключових
гравцiв у сфері сiльського господарства, виробництва, освiти, а також iнформацiї
та комунiкацiйни х технологій.
У роботi форуму вiзьме участь Вiце-президент Нiгерiї Й.Осiнбаджо.
Детальну iнформацiю щодо умов участi, порядку оформлення необхiдних
документiв можна отримати вiд органiзаторiв: www.watifconference.com;
email: info@watifconference.com.
28 травня – 1 червня 2018 р. в м. Пекiн (КНР) вiдбудеться 5-a Мiжнародна виставка
торгiвлi послугами «China Beijing International Fair for Trade in Services» (CIFTIS).
Організаторами цього виставкового заходу є Мiнiстерство комерцiї Китаю та Народний
уряд м. Пекiн. Виставка проходитиме за пiдтримки Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ),
Конференцiї ООН з торгiвлi та розвитку (ЮНКТАД) та Органiзацiї економiчного
спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР).
Виставковий захiд є платформою для торгiвлi усiм спектром послуг, визначеним СОТ, а
саме: послугами у сфері бiзнесу, комунікацiй, будiвництва та iнженерiї, фiнансiв, туризму,
вiдпочинку, культури i спорту, транспортних перевезень, охорони здоров'я, освiти,

соцiального забезпечення, охорони природи тощо.
У рамках виставки також відбудеться самiт, промислова конференція, бiзнеспереговори та iншi заходи.
Для отримання більш вигiдного, з маркетингової точки зору, мiсця, органiзатори
рекомендують подати заявку на участь у СIFТIS якомога ранiше.
Детальну iнформацiю про виставку та умови участi в нiй можна знайти на вебсайтi: www.ciftis.org (англiйською мовою).
Наприкінці 2017 року Рада виконавчих директорiв МВФ прийняла рiшення про
успiшне завершення Сербiєю останнього проекту в рамках програми «стенд
бай», яка закiнчується 22 лютого 2018 року.
Незважаючи на позитивнi висновки мiсiї, Сербiя вiдмовиласъ вiд останнього
грошового траншу МВФ у розмiрi 119,4 млн. євро.
Водночас, МВФ наголошує на необхiдностi продовження Сербiєю структурних
реформ, здiйснення податкової реформи та реформи системи судочинства.
Особлива увага також має бути придiлена реформi державних пiдприємств.
У зв'язку iз цим та за результатами роботи мiсiї пiдписано Меморандум,
вiдповiдно до якого до кiнця березня 2018 року Сербiя має оголосити тендер на
продаж гiрничо-металургiйного комбiнату Бор (далi – ГМК «Бор»).
Довiдково: гiрничо-металургiйний басейн Бор (http://rtb.rs/en/) – єдиний в Сербiї
виробник мiдi, а також золота та срiбла. Станом на 2011 рiк було видобуто
бiльше 750 млн. тонн мiдної руди, вироблено 3 млн. тонн мiдi, 155 тис. кг золота
та 971 тис. кг срiбла. Проте, ресурси згаданого басейну на сьогоднi не
використанi навiтъ наполовину. 2016 рiк ГМК «Бор» закiнчив iз втратами у
розмiрi близъко 52 млн. дол. США, 2015 – близъко 137 млн. дол. США. Станом на
съогоднi компанiя виконує всi свої зобов'язання, включаючи сплату податкiв,
виплату заробiтної плати, розрахунки за електроенергiю тощо.
Наразі вiдомо про зацiкавленiсть у приватизацiї згаданого комбiнату з боку
однiєї китайської компанiї та росiйської компанiї «Russian copper», яка ще
мiсяць тому направила листа про намiри щодо стратегiчного партнерства
сербськiй владi.
Просимо врахувати цю інформацію у своїй діяльності.
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
Цегляний завод «під ключ»
Фірма УКРЕСП ІМПЕКС, торговий представник іспанського концерну IPIAC
NERY, пропонує обладнання міжнародного концерну IPIAC-NERY (Іспанія), що
випускає на власних заводах (в Іспанії, Португалії, Італії та Бразилії) повний
спектр заводського обладнання для керамічних виробництв.
Підприємство готове постачати обладнання для автоматизованого заводу
кераміки (пустотілої та повнотілої цегли) з сушінням і випалюванням цегли, з
прямим завантаженням на вагонетки, печі продуктивністю 180 тонн/добу
готового продукту (25 – 30 мільйонів цеглин на рік) з монтажем та здачею заводу
«під ключ».

Будівництво монтаж і запуск заводу реалізується протягом 12 місяців.
Початок поставок обладнання – за 60 днів після підписання контракту і першого
траншу.
Завод може працювати на газі, пиловугільній суміші, рідкому (пічному) паливі.
Окупність заводу 1,5 – 2 роки.
Директор УКРЕСП ІМПЕКС Торговий Представник концерну в Україні
Євген Стеценко, Сертифікат №12 від 07.24.2007
Тел./факс: 0382 77 38 37
Моб. тел.: 096 350 39 46
E-mail: stecenko_evgeniy@voliacable.com
Skype: denis_stetsenko
Міжнародний тендер в Індії
Державним пiдприємством – корпорацiєю ВНЕL (Bharat Heavy Electricals Ltd.)
оголошено тендер стосовно капiтального ремонту токарних верстатiв (модель D2300NYF) для потреб Заводу електротехнiчного обладнання у м. Харiдвар
(Heavy Electricals Equipment Plant, Haridwar).
Детальна iнформацiя – на сайтах: www.bhelhwr.co.in (NIТ-2995), www.bhel.com
(NIT-36428).
Дата вiдкриття тендерних пропозицiй – 27 лютого 2018 року.
Міжнародний тендер у Сербії
ТОВ «Коридори Сербії» оголосило тендер на реконструкцію секції
автомагістралі; покращення виїзду на автомагістраль; будівництво виїзду на
автомагістраль; будівництво та модернізацію державного шляху до «Коридору
10» на загальну суму 50 млн. євро. Фінансування проекту здійснює ЄБРР.
Кінцева дата подання пропозицій 12.12.2018.

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

