
 

Від  25.09.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

16 жовтня 2019 о 09:00 Торгово-Промислова Палата України, Комітет з 
електронних комунікацій ТПП України, Державна служба спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, спільно з компанією CIS EVENTS GROUP 
Ukraine проводять другий Міжнародний форум «КІБЕРБЕЗПЕКА – ЗАХИСТИ 
СВІЙ БІЗНЕС». 

У роботі Форуму візьмуть участь лідери захисту Українського кіберпростору, 
представники приватного сектору та громадянського суспільства, відомі 
міжнародні експерти, представники органів центральної та місцевої державної 
влади. 

Учасники обговорять ключові теми кібербезпеки: у політиці, технологіях, освіті і 
просвіті, обміняються досвідом і дієвої інформацією для більш ефективної 
взаємодії бізнес-влада щодо створення Національної екосистеми кібербезпеки, як 
однією з основних складових  цифрового перетворення держави, економіки та 
бізнесу, успішного розвитку країни, напрацюють пропозиції і рекомендації для 
Президента України, уряду та парламенту держави. 

Під час роботи Форуму буде працювати Перша Національна виставка 
потенціалу України в сфері кібербезпеки «КІБЕРБЕЗПЕКА 2019», яка стане 
унікальним майданчиком для бізнес-промоцій та налагодження ділових контактів. 
Формат проведення заходу передбачає он-лайн трансляцію за участі 
дипломатичних місій та представництв торгових місій ТПП України за кордоном. 

Запрошуємо взяти участь у заходах. 

 

18 жовтня у м. Варна (Республiка Болгарiя) вiдбудеться Українсько-болгарський 
бiзнес-форум. 

Захiд проходитиме за органiзацiйного сприяння Посольства України, Одеської обласної 
державної адмiнiстрації. Болгарської торгово-промислової палати, Варненської 
торговельно-промислової палати, а також Болгарсько-української iндустрiальної 
палати, в готелi «Rоsslуn Dimуаt Hotel Vаrnа» (111 бул. Княз Борис I, Варна) з 9:00 
до 13:00. 

Пiд час бізнес-форуму буде представлений економiчний, iнвестицiйний та 
туристичний потенціал Одеської області, атакож успішні приклади українсько-
болгарської співпраці. 

Очiкується, що в роботi форуму вiзьмуть участь близько 60 представників дiлових кiл 
чорноморського узбережжя Болгарії, зацікавлених у налагодженні  контактів з 
потенційними українськими партнерами. 

З питань участі в форумі звертайтеся до управління взаємодії з бізнесом Сумської 
ТПП за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7А, тел.: (0542) 77-07-67, 067-542-91-19, 
050-407-22-25, e-mail: ves2@cci.sumy.ua 

 

У період з 30  жовтня  по 7  листопада 2019  року  відбудеться діловий візит 
українських компаній на найбільші виставкові події Китаю: 126 сесію 
міжнародного ярмарку експортних та імпортних товарів Canton  Fair  2019  
(Гуанчжоу, 31 жовтня – 2 листопада) та 2 міжнародну виставку для 

https://cybersecurity.ciseventsgroup.com.ua/
https://cybersecurity.ciseventsgroup.com.ua/
https://cybersecurity.ciseventsgroup.com/ua


іноземних  компаній  і  країн China International Import Expo (Шанхай, 2-6 
листопада). 

Візит  організовано  Торгово-промисловою  палатою  України,  Китайською  
Торговою  Асоціацією, Центром міжнародної ділової співпраці, Українсько-
китайським міжнародним діловим центром. 

У рамках візиту українські учасники відвідають  два  ключові ділові центри 
Гуанчжоу та Шанхай, виставкові події та проведуть ділові зустрічі. За підтримки  
Китайської ради  з розвитку міжнародної торгівлі  (CCPIT),  ТПП  та  урядових  
структур  будуть  проведені  українсько-китайські  економічні форуми та 
переговори з китайськими компаніями в цих містах.  Очікується, що в форумах 
візьмуть участь понад 300 представників бізнесу Китаю.  

Запрошуємо членів Сумської ТПП взяти участь у діловому  візиті.  Це дозволить 
ознайомитися  з  правилами  та  специфікою  роботи  на  китайському  ринку,  
оцінити ваші можливості, презентувати власну продукцію та послуги китайському 
бізнесу, зустрітися з потенційними партнерами та провести ефективні перемовини. 

Вартість  участі – 3 480  доларів  США  за  особу  (при  одномісному  проживанні) 
або  3  120  доларів  США  (при  двомісному).  Вартість  включає  перельоти  Київ – 
Гуанчжоу – Шанхай – Київ, трансфери згідно з програмою, проживання, 
відвідування виставки, участь у ділових заходах, а також культурну програму. У 
вартість участі не включена ціна візи. 

З питань участі звертайтесь до управління взаємодії з бізнесом Сумської ТПП: 
тел.: (0542) 77-07-67, 067-542-91-19, 050-407-22-25 або на електронну пошту: 
ves2@cci.sumy.ua 

Будемо вдячні за розгляд нашої пропозиції та повідомити про прийняте рішення до 
30 вересня 2019 року.  

З Програмою візиту української делегації можна ознайомитися тут. 

 

13-15 листопада  2019 року в Варшаві відбудеться 4-та Міжнародна виставка 
інноваційних промислових рішень Warsaw Industry Week. 

Головними напрямами виставки є: обладнання та технології для обробки металу 
та деревини, автоматика та робототехніка, 3D друк і програмне 
забезпечення, зварювання, обробка синтетичних матеріалів і композитів 
тощо. Більш детально – на сайті: https://industryweek.pl  
ТПП України, як офіційний партнер виставки Warsaw Industry Week 2019,  

запрошує презентувати свою продукцію та послуги бізнесу Польщі. 
Вартість стандартного місця (мін. 9 кв.м): 
- 90 євро/кв. м без забудови (без стін і додаткового монтажу); 

- 110 євро/за кв. м із  забудовою. 
ВІП-учасники (подають  анкету на погодження до ТПП України, яка передає 

 її організаторам виставки на затвердження) отримують: 
- безкоштовний вхід на виставку; 
- участь у програмі Hosted Buyers  щодо комунікації з представниками міжна- 

родних організацій. Є можливість замовити зустрічі з представниками 
міжнародних підприємств, у комфортних умовах B2B обговорити всі питан-ня та 
укласти взаємовигідні контракти; 

- ряд знижок на участь у тематичних конференціях, форумах, майтер-класах 
тощо; 
- перекладача (у разі необхідності); 
- проживання в готелі на час виставки. 
Форма заявки для участі, умови участі та анкета додаються.  

https://ucci.org.ua/media/filemanager/CIIEProgramVisit_2019_V.pdf
https://ucci.org.ua/media/filemanager/Formularz_ZG%C5%81OSZENIE%20UCZESTNICTWA-Declaration%20of%20Participation_1.pdf
https://ucci.org.ua/media/filemanager/formularz_WarsawIndustryWeek_2019-ok_1.pdf


Термін подання заявок – до 15 жовтня! 

За додатковою інформацією звертайтесь до: Станіслави Малахівської,  

тел.:+380 67 232 92 20, e-maill: sme58@ukr.net. 

Голято Андрій, тел.: +380 67 662 96 56 

 

21-22 листопада Закарпатська ТПП проводить «МІЖНАРОДНІ КОНТАКТНІ 
ДНІ» в м.Ужгород за напрямками:  

 будівельні та оздоблювальні матеріали; 

 проєктування і технології будівництва; 

 обладнання сантехнічне, опалювальне, вентиляційне, освітлювальне; 

 предмети інтер’єру; 

 меблі житлові, офісні, садові, фурнітура; 

 столярні вироби; 

 будівельна хімія. 

На зустріч запрошуються представники ділових кіл Румунії, Словаччини, Чехії, 
Угорщини, Польщі, Хорватії, Сербії, України. 

Під час проведення заходу буде надана можливість встановлення ділових контактів 
з українськими та іноземними підприємствами-виробниками продукції. 

Бажаючим взяти участь в «Міжнародних контактних днях» в м. Ужгороді  
необхідно вислати на е-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua або факсом: 0312 66 94 74 
попередню інформацію про фірму для занесення до каталогу зустрічі (назва фірми, 
адреса, телефон, факс, електронна адреса, веб-сторінка, напрямок діяльності, 
зацікавленість у співпраці). 

Можливе розміщення тексту реклами про свою фірму на сторінках каталогу. 
Вартість 1 см² реклами – 0,75 грн. Мінімальний розмір рекламного тексту – 50 см². 

Пропонується на час зустрічі, з метою реклами, розмістити продукцію фірми на 
виставковому стенді. Вартість стенда (2 м²) – 500 грн. 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ: 2400 грн. з ПДВ, що включає: проживання в готелі (одна 
ніч в одномісному номері), харчування, перекладацькі послуги, розміщення 
інформації про фірму в каталозі зустрічі, організаційні видатки. 

ПРОГРАМА: 

22 листопада 

з 15:00 - Заїзд учасників 

19:00 - Вечеря 

23 листопада 

09:00 - 10:00 - Реєстрація учасників зустрічі 

10:00 - 10:15 - Офіційне відкриття зустрічі 

10:15 - 14:30 - Проведення переговорів між учасниками зустрічі 

14:30 - Обід, від’їзд учасників зустрічі 



 

21-22 листопада 2019 року в місті Алмати відбудеться головна подія 
Центральної Азії для торговельнихмереж, імпортерів та постачальників 
продуктів харчування та напоїв – ХІІІ з’їзд керівників торговельних 
компаній та постачальників World of Trade 
Захід організовано компанією EXIM EXPO. Партнером компанії 
в Україні є Торгово-промислова палата України. З програмою заходу можна 
ознайомитися тут. 

Для участі у конвенті «Світ торгівлі 2019» слід заповнити Анкету. 

 

Налагоджуємо економічні зв’язки з Киргизькою Республікою  

Члени Сумської ТПП, зацiкавлені в виході на ринки КР, можуть скористатися онлайн 
платформою киргизьких експортерiв: 
http://export.gov.kg/ru/for-partners/exporters 

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 

 

 

Сумська компанія «ІНТЕРСПЛАВ» шукає партнерів для постачання сталі та 
сплавів 

Сумське підприємство «ІНТЕРСПЛАВ-ХН» і ФОП ДЕГТЯРЬОВ виготовлять на 
замовлення нержавіючі та леговані сталі й сплави на нікелевій основі зазначених 
та інших марок: 

 12Х18Н9Т – USA321. jis-su321. DinX10CrNiTi18-10 

 10Х23Н18 – USA310S. jis SUH310. Din X12CrNi25-20 

 10Х17Н13М2Т – USA316Ti. jis-sus316Ti. Din X6CrNiMoTi17-12-2 

 06ХН28МДТ 

 10Х11Н23Т3МР 

 ХН38ВТ – USA NO8825 Din NiCr21W 

 ХН78Т – USA NO6025 Din NiCr20Ti 

 ХН77ТЮР – jis-NCF80A Din NiCr20TiAl 

 ХН60ВТ 

 ХН50ВМТЮБР 

 ХН75МБТЮ 

 титан ВТ-1-00  

Компанія «ІНТЕРСПЛАВ УКРАЇНА» виготовить на замовлення продукцію 
зазначеного та інших розмірів: 

 заготовки квадратні ф70-100 мм 

 заготовки трубні ф70-100мм 

 зливки ф150-300мм – електрошлакового переплаву 

 сляб 100х470х1000 мм – електрошлакового переплаву 

 круг, квадрат, смугу – кований або катаний перетин ф30-300мм; 

 литі та ковані деталі з механічною обробкою  за кресленням замовника 

https://ucci.org.ua/uploads/files/5d89e2342d08f246727482.pdf
https://ucci.org.ua/uploads/files/5d89e15e3afae305982261.docx


 

Підприємство має потужну виробничу базу:  

 плавильне відділення індукційних печей 

 печі електро-шлакового переплаву  

 електронно-променеву піч 

 прокатне виробництво  

 ковальське виробництво 

ТОВ «ІНТЕРСПЛАВ» 

Вул. Івана Піддубного, 27, м. Суми, Україна  

Тел.: +38 050 327 32 70, +38 067 531 46 64  

www.intersplav.in.ua   e-mail:splav-@ukr.net 

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 

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/fors-mazhor/
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/zasvid_dokum/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/#pat


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/#pat
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