Від 25.10.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
26 жовтня в рамках головування України в Органiзацiї Чорноморського
економiчного спiвробiтництва в II пiврiччi 2017 року в ТПП України
вiдбудуться засiдання Дiлової ради ОЧЕС та бiзнес-форум ОЧЕС
До участі в зазначених заходах запрошуються представники дiлових i
дипломатичних кiл країн-членiв ОЧЕС. З попередньою програмою та умовами
участi можна ознайомитися тут.
26 – 27 жовтня у м. Тирана (Албанiя) вiдбудеться Мiжнародний форум
«Tirana Business Matchsing».
Метою заходу є представлення зовнiшньоекономiчного потенцiалу Албанiї
та сприяння мiжнародному торговельно-економiчному спiвробiтництву у сферi
сiльського господарства і продовольства, енергетики, iнвестицiй, туризму,
iнфраструктури, iнновацiй та технологiй.
Пiдприємцi з ОАЕ, Iталiї, Австрiї, Туреччини, Хорватiї, Македонiї та iнших
країн презентуватимуть свої проекти спiвпрацi з албанськими партнерами, також
вiдбудуться зустрiчi у форматi B2B, якi будуть органiзованi у рамках
Європейської мережi пiдприємництва (ЕЕN).
Отримати бiльш детальну iнформацiю, а також зареєструватися для участi у
форумi можна на сайтi:
https://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017
1 – 5 листопада 2017 року у м. Коломбо вiдбудеться нацiональна виставка
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй «INFОТЕL-2017»
Захід проходитиме за пiдтримки Мiнiстерства телекомунiкацiй та цифрової
iнфраструктури i Федерацiї IТ-iндустрiї Шрі-Ланки.
Основна тема заходу – «25 рокiв i надалi – на шляху до цифрової
економiки» розробка та реалiзацiя нацiональної стратегії країни щодо введення
цифрових технологiй у всiх галузях економiки, передусiм, сiльському
господарствi, транспорті, торгiвлi та iнфраструктурi, охороні здоров'я, освiті,
виробничій сфері тощо.
Пiд час виставки планується презентація вiдповiдного обладнання,
програмного забезпечення, освiтнiх програм, а також новаторських технологiй із
впровадження швидких iнтелектуальних рiшень у сферi iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй.
Детальна iнформацiя – на сайтi: https://infotel.lk
16-17 листопада 2017 року в м. Ужгород Закарпатська ТПП проводить
«Міжнародні контактні дні»
Цьогоріч заходи відбудуться за напрямками: будівельні та оздоблювальні
матеріали; проектування 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.
На попередніх зустрічах підприємцями досягнуті домовленості про
співпрацю, укладені контракти щодо реалізації та придбання продукції,
налагодження спільного виробництва.
У ході заходу буде надана можливість для встановлення ділових контактів
з українськими та іноземними підприємствами – виробниками продукції.
Бажаючим взяти участь у «Міжнародних контактних днях» в м.
Ужгороді слід надіслати на електронну адресу: exib@tpp.uzhgorod.ua або факсом:
(0312) 66-94-74 попередню інформацію про фірму для занесення її 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 1920 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:
16 листопада 15.00
Заїзд учасників.
19.00
Вечеря
17 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 – 24 листопада
в міжнародному виставковому центрі (м. Київ,
Броварський пр-т, 15, ст. метро «Лівобережна») відбудеться XVI
Міжнародний промисловий форум-2017











Форум об’єднає спеціалізовані виставки:
Металообробка;
УкрЗварювання;
Гідравліка. Пневматика;
Підшипники;
УкрЛитво;
УкрВторТех;
Підйомно-транспортне, складське обладнання;
УкрПромавтоматизація;
Зразки, стандарти, еталони, прилади;
Безпека виробництва.

Уперше в рамках Промислового форуму відбудеться 12-ий міжнародний
конкурс професійної майстерності зварників «Золотий кубок Бенардоса-2017», а
також шоу навантажувальної техніки.
Запрошуємо на XVI Міжнародний промисловий форум-2017.
Контакти для довідок. Тел./факс: (044) 201-11 56, 201-11-65,
e-mail: maria@iec-expo.com.ua is@iec-expo.com.ua www.iec-expo.com.ua

На 19-24 листопада 2017 року ТПП України та Посольство України в КНР
формують інвестиційну місію українських компаній для участі у 9-му ярмарку
зарубіжних інвестицій COIFair.
Ключовою подією місії стане презентація українських інвестиційних
проектів в Українському домі при Посольстві України в КНР, де українська
компанія матиме змогу презентувати свої проекти китайським компаніям та
приватним інвесторам.
Згідно з програмою заходу є дві можливості для участі: у складі делегації
та участь у ярмарку з оформленням стенду (або його частини – в залежності від
кількості зацікавлених компаній).
Детальна
інформація
за
посиланням:
https://drive.google.com/file/d/0ByppH9lDGX5sT1RXLTdBV2FFc1U/view
За додатковою інформацією звертайтеся до Проектного офісу ТПП України
за тел.: 044 584 28 14, 044 586 40 67 або e-mail: soo-ird@ucci.org.ua, lvoird@ucci.org.ua
2 вересня 2017 р. Президент Узбекистану Шавкат Мiрзiйоєв пiдписав указ
«Про першочерговi заходи щодо лiбералiзацiї валютної полiтики»
Указом передбачено, що з 5 вересня громадяни-резиденти Узбекистану
зможуть продавати в обмiнних пунктах iнвалюту за ринковим курсом i купувати її
на конверсiйнi карти для користування за кордоном без обмежень.
Юридичнi особи Узбекистану зможуть без обмежень купувати в
комерцiйних банках iноземну валюту для оплати за поточними мiжнародними
операцiями (iмпорт товарiв, робiт i послуг, репатрiацiя прибутку, погашения
кредитiв, виплата витрат за вiдрядженнями i iншi перекази неторгового
характеру).
В указi зазначено, що при встановленнi курсу нацiональної валюти по
вiдношенню до iноземної валюти використовуватимуся виключно ринковi
механiзми.
Вимогу для експортерiв щодо обов'язкового продажу виручки в iноземнiй
валютi незалежно вiд їх форми власностi, скасовано.
Iндивiдуальнi пiдприємцi без утворення юридичної особи, а також
фермерськi господарства, якi мають доходи в iнвалютi, можуть знiмати готiвкову
iнвалюту зi своїх банкiвських рахункiв.
Указом визначено, що на територiї Узбекистану заборонено здiйснення
платежiв в iнвалютi за товари, роботи i послуги, за винятком платежiв за
допомогою мiжнародних пластикових карт вiдповiдно до мiжнародної практики.
Цiни i тарифи на товари, роботи i послуги, а також мiнiмальнi вимоги до
статутних капiталiв товариств вiдтепер визначаються тiльки в нацiональнiй
валютi.
Забезпечення в повнiй мiрi реалiзацiї прав юридичних i фiзичних осiб
вiльно купувати i продавати iноземну валюту i розпоряджатися власними
валютними коштами на свiй розсуд названо в указi одним з основних прiоритетiв
державної економiчної полiтики в областi лiбералiзацiї валютного ринку.
Прiоритетними напрямками також визначенi пiдвищення ролi ринкових
iнструментiв у використаннi валютних ресурсiв, створення рiвних конкурентних
умов на валютному ринку для всiх суб'єктiв господарювання, пiдвищення
стимулюючої ролi валютної полiтики в розвитку експорту в нетрадицiйних
галузях, змiцненнi регiонального та мiжнародного економiчного спiвробiтництва.
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встановлюватися комерцiйними банками самостiйно, так само як i умови видачi
та погашения кредитiв в iнвалютi. Ризики банкiв, пов'язанi з операцiями з купiвлiпродажу iнвалюти, вiднесенi до пiдприємницького ризику, а управлiння ними – до
компетенцiї комерцiйного банку.
Указом також скасована практика видачi комерцiйним банкам лiцензiї на
проведення операцiй в iноземнiй валютi. Цi операцiї тепер здiйснюються на
пiдставi лiцензiї на право здiйснення банкiвської дiяльностi.
До пiдписання цього указу Узбекистан залишався однiєю з небагатьох
країн у свiтi, де дiяли три валютнi курси: офiцiйний, бiржовий i реальний.
«Бiржовий курс» актуальний для ринку iмпорту та експорту, «чорний курс», який
формувався на тiньовому валютному ринку. Курс «чорного ринку» i курс,
встановлений Центробанком Узбекистану, відрiзнялися майже вдвічі.
За оцiнкою експертiв, започаткувавши вiльну конвертацiю, Узбекистан
створює новi, бiльш сприятливi умови дiяльностi для iноземних iнвесторiв i
партнерiв на ринку країни. Разом з тим, висловлюються побоювання щодо того,
чи вдасться керiвництву держави втримати обмiннiй курси без значної iнфляцiї.
Детально ознайомитися з текстом указу можна за посиланням:
(http://www.norma.uz/raznoe/o_pervoocherednyh_merah_po_liberalizacii_valyutnoy_p
olitiki).
Виставки в Республіці Польща
Задля презентації економічного потенціалу Сумщини на міжнародній арені
пропонуємо календар виставок у 2017-2018 роках в Польщі.
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
Єгипетська компанія «Paints and Chemical Industries»(PACHIN)пропонує
співпрацю українським партнерам
PACHIN спеціалізується я на виготовленні різних видів архітектурних
(декоративних), промислових, поліграфічних фарб та алкідних смол.
Детальна інформація – на сайті компанії: www.pachin.net
Міжнародний тендер в Узбекистані
СП ТОВ «ASIA TRANS GAS» оголошує тендер № ATG-JEN-04 «постачання
запчастин для газогенераторів GE Jenbacher».
У тендерних торгах можуть брати участь юридичні особи, місцеві та закордонні
організації, які мають досвід виконання аналогічних поставок.
Тендерні пропозиції повинні бути доставлені в офіс СП ТОВ «Asia Trans Gas» до
17.00 (за ташкентським часом) 7 листопада 2017 року за вказаною адресою:
Республіка Узбекистан, 100015, м. Ташкент, Мірабадський район, вул. Айбека, 12.
Телефон: (+998 71) 150-76-01, факс (+998 71) 150-76-10.
E-mail: i.rаimjаnоv@аtg.uz lizhаоуu@аtg.uz

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

