
 

Від  24.07.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

10-11 жовтня в місті Могильові (Республіка Білорусь) відбудеться Міжнародна 
науково-практична конференція «Машинобудування та металообробка» 

Мета конференції – трансфер технологій, обмін експертними думками, презентація 
інвестиційного та інтелектуального потенціалу Могильовського регіону. 

У конференції візьмуть участь представники міжнародних галузевих організацій, 
зарубіжних відомств, які займаються питаннями промислового розвитку, керівники 
та фахівці білоруських підприємств машинобудівної та металообробної галузі.  

Програмою конференції передбачено: 

 обговорення актуальних напрямків розвитку машинобудування і 
металообробки, зокрема перспективних технологій в машинобудуванні, 
матеріалознавстві, технологій лиття, металообробного обладнання та 
інструментального забезпечення, механізації та автоматизації виробничих 
процесів, управління якістю продукції, інформаційних технологій і моделювання в 
машинобудуванні, підготовки кадрів; 

 ділові перемовини з представниками білоруських та іноземних компаній-
виробників автокомпонентів, верстатів, металообробного обладнання, 
технологічного оснащення та супутніх товарів; 

 ознайомлення з потенціалом та інженерно-транспортною інфраструктурою 
промислових майданчиків Могильовської області, вільними виробничими 
площами, придатними для створення нових машинобудівних та металообробних 
виробництв; 

 робота виставкової експозиції білоруських та іноземних компаній. 
Актуальна інформація про конференцію та форма для реєстрації учасників 
розміщена на сайті: www.conference.fezmogilev.by 

Контактні особи: Хаїт Кирило Ігорович, тел.: + 375 222 311 981,                  
моб. тел.: + 37529-313-84-30;  

Міранков Сергій Валерійович, тел.: + 375 222 311 981,  
моб. тел.: + 375 447 758 343, info@fezmogilev.by 

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 

 

 

Компанії «ВИБІР» та «ІНДИЧКА» розширюють географію економічних 
зв’язків 

Приватне виробниче підприємство «Вибір» було засноване 1999 року і сьогодні є 
однією з найбільш відомих українських компаній, яка пропонує широкий спектр 
компонентів для виробництва кормів у галузях птахівництва і тваринництва, а 
також для підприємств хімічної промисловості. Компанія має свої представництва 
і склади у Сумах, Києві, Дніпрі.  



Клієнтами  ПВП «Вибір» є  птахофабрики, свинокомплекси, підприємства ВРХ, 
комбікормові заводи. Для них компанія «Вибір» постачає фосфорні  добавки, 
амінокислоти, протеїни та інші складові збалансованих кормів. У переліку 
продуктів компанії представлена також лінійка іноваційних фітопрепаратів 
виробництва Biopoint (Польща). Їх ексклюзивним дистриб’ютором в Україні є 
ПВП «Вибір». 

Географія економічних зв’язків підприємства поширюється на країни СНД, Балтії, 
Східної Європи, Африки, Південної Америки.  

Підприємство ТОВ «Індичка» було засноване 2006 року на базі старої 
птахоферми. На початку були запущені перші майданчики для вирощування, 
створені перші лінії виробництва. До кінця 2013 року компанія вийшла на 
оптимальні обсяги виробництва м'яса індички і напівфабрикатів з нього. Це 
сучасне підприємство повного циклу, яке займається вирощуванням, переробкою і 
доставкою готової продукції. На підприємстві створено відділ якості, який 
контролює роботу системи безпеки харчових продуктів. Дотримання стандартів 
FSSC 22000, НАССР дає можливість виробляти високоякісний продукт.  

Компанія «Індичка» випускає продукцію під торговою маркою «Своя Індичка», 
яка вже стала улюбленою ТМ українських споживачів. У м'ясі ТМ «Своя Індичка» 
високий рівень білка і мінімальний вміст вологи, бо годують птицю повноцінним 
збалансованим кормом, виготовленим спеціально для кожної вікової групи птахів 
із зерна, вирощеного на власних полях.  

ПВП «Вибір»  

вул. Ярослава Мудрого, 60/1, оф. 6 , м. Суми,  Україна, 40009  

Телефон: +380 (542) 61-21-20 

Факс: +380 542 61-21-25 

Е-mail: assistant@vybor.sumy.ua 

сайт https://vybor.in.ua 

ТОВ «Індичка» 

вул. Гірська, 39, с. Кровне, Сумський район, Сумська область, Україна, 42323 

Телефон: +380  50 407 85 80 

Е-mail: post@indychka.com.ua 

сайт https://indychka.com/ 

 

Замовляйте корпусні меблі в магазині «КВАДРАТ» 

Магазин «Квадрат» – і ваші мрії стають реальністю пров. Г. Чикала 2,  м. Охтирка, 
Сумська область 

Телефонуйте: 
+38 050 400 66 79 
+38 066 070 15 85 

 

Iранська Сторона зацікавлена у співпраці з Україною за такими напрямками: 

1) продаж акумуляторiв МF (новi типи) та LМ (старi типи) рiзної сили струму для 
легких i важких автомобiлiв та автонавантажувачiв, рiзних типiв промислових 
акумуляторних батарей та акумуляторiв для електростанцiй, батарей, що 
використовуються в комп'ютерах; 

2) передача технологiй та створення ліній виробництва батарей та акумуляторiв 
при здiйсненні iнвестиційної дiяльностi українських підприємств; 



3) передача технологій та створення ліній монтажу та виробництва батарей та 
акумуляторiв за участю українських пiдприємств; 

4) продаж великовузлових збiрок SКD та дрiбновузлових збiрок СКD 
зацiкавленим пiдприємствам-виробникам батарей та акумуляторiв в Українi; 

5) бартерний обмiн використаними батареями, акумуляторами та iншою 
вiдповiдною продукцією, що є в Україні, на нові акумулятори або великовузлові 
збiрки SКD та дрібновузловi збiрки СКD виробництва Органiзацiї розвитку 
енергоресурсiв (ТАVАN). 

 

Іранська органiзацiя розвитку енергоресурсiв (ТАVAN) бiльше нiж пiвстолiття 
виготовляє акумулятори пiд маркою «Sаbа» згідно зі світовими стандартами, 
використовуючи передові технологiї, якiсну сировину та залучаючи квалiфiкованi 
професiйнi кадри. Дана установа поставляє різновиди батарей, батарейок, 
акумуляторiв та iншу продукцiю, що застосовується в енергетичній сферi, до рiзних 
країн свiту. Вищезгадана органiзацiя також готова забезпечувати потреби України в 
батареях та акумуляторах. 

 

Спільне казахсько-японське підприємство, яке займається виробництвом 
дитячих підгузків, шукає партнерів в Україні 

Завод компанії розташований на території г.Каскелен (Казахстан) і оснащений 
обладнанням компанії «Zuikо» (Японія) і «AulonaMachinery» (Італія). 
З 2017 року компанія здійснює продаж підгузків у торгових мережах Казахстану. У 
2018 році компанія розпочала поставки до країн СНД (Киргизстану, Узбекистану і 
РФ) під брендом «Niсо-Niсо». За інформацією компанії, загальний обсяг експорту 
за кордон становить близько 25%. 

 

Йорданська компанiя «Аshlaq Investments» зацiкавлена в налагодженнi прямих 
дiлових вiдносин з українськими компанiями, якi спецiалiзуються на 
виробництвi та продажу паперу формату A4 

Контакти: генеральний менеджер Хамзе Ашлак (Наmzеh Аshlаq), тел.: 
00962781110000, е-mаil: hamzeh@ashlaq.com 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Цінові дослідження 

Послуги у сфері державних закупівель 

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання 

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/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/


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 

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



