
 

Від  19.02.2020 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

Сумська ТПП допоможе отримати експерта-консультанта міжнародної 
програми SES 

Хто може замовити експерта? 

Підприємство чи установа будь-якої форми власності:  

 бізнес 

 соціальна сфера 

 освіта 

 державні структури 

В яких ситуаціях допомагає експерт? 

 Підвищення кваліфікації спеціалістів та керівництва підприємств (установ, 
організацій) 

 розробка стратегій маркетингу та збуту, або експортної стратегії 

 аналіз готовності до експорту 

 оптимізація технологічних процесів 

 покращення умов довкілля і охорони праці 

 менеджмент якості, модернізація тощо. 

У чому унікальність пропозиції? 

 Ви отримуєте кваліфікованого німецького експерта безкоштовно! 

 Все, що вам потрібно – це забезпечити експерта проживанням, базовим 
харчуванням та невеликими добовими (з розрахунку EUR5/день), у випадку 
необхідності – перекладачем. 

 Решта витрат, зокрема, на міжнародні авіаперельоти, медичне страхування 
покриваються коштом проєкту. 

Алгоритм підбору та запрошення експерта? 

 Заповнення та подача заявки 

 пошук експерта 

 узгодження кандидатури експерта 

 підписання угоди 

 приїзд експерта та реалізація проєкту 

SES – Німецька неприбуткова організація, яка залучає експертів для допомоги у 
розвитку економіки, освіти та соціальної сфери у Німеччині та в багатьох країнах 
світу. Це понад 12 тисяч німецьких експертів пенсійного віку, котрі мають: 

 багаж досвіду та знань 



 особливі життєві, практичні, соціально-комунікативні та професійні 
навички 

 працюють як волонтери 

Організація існує з 1983 року і має портфоліо з реалізованих понад 40 тисяч 
проєктів по всьому світу, майже 600 із яких втілено в Україні. 

За детальною інформацією звертайтеся до управління взаємодії з 
бізнесом Сумської торгово-промислової палати:  

Вул. Іллінська, 7А, м. Суми 

Тел.: +38 0542 77 07 67, 067 542 91 19, 050 407 22 25  

E-mail: ves1@cci.sumy.ua 

 

Визначаємо пріоритети торговельно-економічного співробітництва з 
Сенегалом. 

З метою активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та 
Сенегалом, просимо визначитись з пріоритетами щодо участі вашої компанії в 
реалізації економічних проєктів в Сенегалі у 2020 році: 

1) Великий проект iз санiтарiї та водопостачання. Суть: встановлення очисних 

споруд для використаних вод вiд помiщення до резервуарiв до перетворення у 

питну воду. 

2) Проект iз забезпечення продуктами харчування. Суть: розмiщення на мiсцi, у 

партнерствi з приватним сектором, компанiй з переробки та розповсюдження 

продуктiв харчування (молока, м'яса, птицi тощо); 

3) Проект з еiдновлення парку вантажних автомобiлiв. Суть: встановлення 

заводу зi зборки вантажних автомобiлiв. 

4) Проект з виробництва тракторiв. Суть: розмiщення заводу з виробництва 

тракторiв та сiльськогосподарського обладнання. 

5) Проект з передач! комунiкацlйних технологiй. Суть: розмiщення заводу з 

конструювання та зборки пускових установок супутникiв для новiтнiх 

комунiкацiйних технологiй. 

6) Проект «Електронний чiп» для худоби. Проект сталого контролю за стадами та 

боротьби проти викрадення худоби. Суть: вживления та закрiгаiення мiкрочiпiв 

у тiлi тварини з метою встановлення її мiсцезнаходження у режимi реального 

часу. 

7) Проект сталого упраелiння рибними ресурсами. Суть: встановлення 

радарiв з можливiстю iдентифiкувати будь-який корабель та його вантаж. Мета: 

знание зниження рiвня браконьерства у галузi рибних ресурсiв з перспективою 

повного викорiнення. 

Про своє рішення просимо інформувати управління взаємодії з бізнесом Сумської 
ТПП. Контактна особа Тетяна Клюшник:  0542 77 07 67; ves1@cci.sumy.ua 

 

17- 20 березня в м. Дакар відбудуться міжнародні виставки харчової продукції 
та її упаковки SENEFOOD та SENEPAC. 

Детальна інформація – на вебсторінках організаторів: http://senefoodexpo.com/en/ 
та http://senepack.com/en/ 

 
08-10 квiтня в м. Ташкент (Узбекистан) відбудеться мiжнародна виставка 
«UZIМE», присвячена iнжинірингу, машинобудуванню, будiвництву, будiвельнiй 



технiцi та обладнанню. 

Виставка проходитиме в палацi молодi та творчостi (м.Ташкент). Заявку для 
vчастi можна подати до 01 квiтня 2020 р. 

Контакти   органiзаторiв:   +   998   97 761   19   31,   iexpo.uz@gmail.com 

http://iemca.uz/ru 

 

14-16 квітня в м. Алмати (Республіка Казахстан) відбудеться 20-а 
Казахстанська міжнародна туристична виставка KITF 

Захід проходитиме за підтримки Всесвітньої туристської організації, Комітету 
індустрії туризму МСК РК, акімату м. Алмати, управлінь туризму всіх регіонів 
Республіки Казахстан та профільних асоціацій. 

Участь в KITF ділових кіл України сприятиме розвитку туристичної галузі нашої 
держави, налагодженню двосторонньої економічної співпраці. 

Контактна особа від компанії ITECA: Ахметова Анель, тел.: +7 7272 58 34 34, 
anel.a@iteka.kz 

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 

 

Читайте в березневому номері журналу «Ділові новини»: КОМПАНІЯ «ЛТЕК» 
– лідер переробки твердих порід дерева в Східній Україні – пропонує широкий 
вибір паркету ТМ «ONEPARQUET» Зокрема: 

 Дуб мат 

 Дуб агат 

 Дуб темний 

 Ясен молоко 

 Ясен табак 

 Ясен Скандинавія 

«ЛТЕК»  

 15 років на ринку 

 обсяги виробництва – 700 м3 на місяць 

 сушильне обладнання обсяг – 500 м3 на місяць 

 експорт більш як до 30 країн Європи та світу  

Замовлення на сайті: oneparquet.com 

тел.: +38 099 684 26 11 

м. Тростянець, Сумська область, Україна 

 

Міжнародний тендер в Туркменістані 

Державний концерн «Туркменхімія» оголосив міжнародний тендер на  
проектування та будівництво «під ключ» заводу з виробництва сульфату натрію 
потужністю 60 000 тонн на рік в м. Карабогаз Балканського велаяту. Умови та 
контакти: 

Государственный концерн «Туркменхимия» 

http://www.cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/26022020/zaiav_tashkent.jpg


от имени тендерной комиссии объявляет 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТЕНДЕР 

на  проектирование и строительство «под ключ» завода по 
производству Сульфата Натрия 

мощностью 60 000 тонн в год, в г. Карабогаз, Балканском велаяге, 
Туркменистан. 

Для  участия  в  тендере  необходимо  представить  в  Государственный  
концерн  «Туркменхимия»,  расположенный  по  адресу:  Туркменистан,  г.  
Ашхабад, Арчабиль шаелы,  132, 4-й этаж, каб. 417: 
-  письменную  заявку  о  желании  участвовать  в  тендере  с  указанием  
полного  названия  участника,  его  правового  статуса,  страны  регистрации,  
реквизитов; 
-  получить  пакет  тендерных  документов,  оплатив  5750  (пять  тысяч  
семьсот  пятьдесят)  долларов  США  с  учетом  НДС  или  эквивалент  в  
манатах по курсу ЦБ Туркменистана (для резидентов Туркменистана). 
Счет  для  перечисления  денежных  средств  будет  указан  при  подаче  
письменной заявки. 
Крайний  срок  подачи  тендерных  предложений  -  45  (сорок  пять)  
календарных  дней  с  даты  опубликования  объявления  в  газете  «Нейтральный  
Туркменистан». 
Телефоны для справок: (+99312) 39-01-02, 39-01-58, 39-01-64; факс: 39-  
01-98. Е-mail:  turkmendokum@mail.ru 

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 

Сільськогосподарська дорадча служба 

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання 

Послуги юридичного характеру 

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/dorad/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/


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» 

 

Більше новин читайте у свіжому номері журналу «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/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat



