
 

Від  26.05.2020 р. 

Торгівельна політика та заходи країн світу 

 

Продовольча безпека В’єтнаму та можливості залучення потенціалу 
українського АПК 

Посольство України в Соціалістичній Республіці В’єтнам підготувало 
інформаційно-аналітичну довідку з питань продовольчої безпеки В’єтнаму та 
можливостей залучення потенціалу українського АПК. Вона містить 
характеристику національної політики продовольчої безпеки у В'єтнамі, її 
законодавче регулювання, позицію країни за індексом Глобальної продовольчої 
безпеки, SWOT аналіз продуктової безпеки країни (Додаток 1).  

У даній інформаційно-аналітичній довідці визначено такі можливості та інтерес 
України у залученні до вирішення питань продуктової безпеки В’єтнаму: 

- Збільшення експорту з України стратегічно важливої для В’єтнаму 
сільськогосподарської продукції, такої як: кукурудза, корми для худоби, інші 
зернові, що не вирощуються у В’єтнамі.  

- Використання потенціалу Порта «Лотос», що частково перебуває у державній 
власності України для вирішення логістичних проблем міжнародної торгівлі 
продуктами харчування.  

- Просування прискорення підписання сільськогосподарських угод спрямованих 
на пом’якшення фітосанітарного контролю, між Україною та В’єтнамом.  

- Просування розробки та підписання двосторонньої угоди про преференційну 
торгівлю.  

- Залучення виробників продукції сільськогосподарського машинобудування до 
постачання обладнання з України до В’єтнаму, презентації продукції на 
в’єтнамських ярмарках та виставках, адаптації обладнання до потреб конкретного 
ринку.  

- Обмін технологіями у сфері біотехнологій, ветеринарії, агрономії і виробництва 
сучасних добрив.  

- Налагодження стабільних каналів поставки до України харчових продуктів, що 
імпортуються, таких як: рис, тропічні фрукти, кава та чай.  

- Продовження переговорів зі співпраці між космічними агентствами України та 
В’єтнаму з питань моніторингу змін клімату та прогнозування стихійних лих. 

 

Почав діяти торгівельний інформаційний портал Молдови 

За інформацією Посольства України в Республіці Молдова, 05 травня 2020 року 
Міністерство економіки та інфраструктури Республіки Молдова спільно з 
Митною службою Республіки Молдова при фінансовій підтримці Програми 
структурних реформ USAID в Молдові презентували початок роботи 
торговельного інформаційного порталу для національних і міжнародних суб’єктів 
підприємництва – www.trade.gov.md. 

За інформацією розробників, портал стане основним джерелом офіційної 
спеціалізованої інформації про процедури і документи, необхідні для здійснення 
імпортних, експортних і транзитних операцій. Користувачі порталу зможуть в on-
line режимі отримати актуальну інформацію щодо митних режимів, процедур 

http://cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/27052020/dod1.pdf
https://trade.gov.md/


декларування товарів, їх класифікації та походження, встановлених квот, 
дозвільних актів, митних ставок та податків на всі категорії товарів, що 
ввозяться/вивозяться з Республіки Молдова. Вся розміщена на сайті інформація, 
включаючи стандартні бланки для різних процедур і запитів, є безкоштовною. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

Безкоштовний онлайн-тренінг для керівників підприємств аграрного сектору 
та виробництв харчових продуктів 

Запрошуємо керівників підприємств аграрного сектору та виробництв харчових 
продуктів взяти участь у тренінгу, присвяченому підготовці Ваших 
підприємств до державних перевірок, які ведуться Держпродспоживслужбою 
у відповідності до Плану державних перевірок, затвердженого в установленому 
порядку. З огляду на обставини, він буде проведений у дистанційному режимі 28 
травня 2020 року о 10:00.  

Тренінг проводиться на виконання завдань підвищення обізнаності та реалізації 
прав бізнесу при взаємодії з контролюючими органами у сфері безпеки продуктів 
харчування відповідно до вимог чинного законодавства України та Угоди про 
асоціацію з ЄС, зменшення рівня корупції при здійсненні перевірок 
уповноваженими органами державної влади в рамках проекту за підтримки 
Посольства Нідерландів, який ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України" 
впроваджує у партнерстві з Торгово-промисловою палатою України згідно 
меморандуму про співпрацю.  

Після проходження тренінгу керівники та провідні фахівці підприємств аграрного 
сектору та виробники харчових продуктів будуть ознайомлені з сучасними 
засадами та останніми тенденціями в реформуванні вітчизняного законодавства у 
сфері державного нагляду та контролю, масивом законодавчо-нормативних актів, 
вимоги яких підлягають перевірці, правами та обов’язками бізнесу при здійсненні 
перевірок. Слухачі отримають кваліфіковану допомогу у складанні плану 
підготовки власного бізнесу до перевірки. Також буде надана інформація про 
механізми та інструменти, які ведуть до зниження ступеню ризику господарської 
діяльності, з яким пов’язана частота державних перевірок. 

Просимо повідомити про бажання взяти участь у тренінгу на електронну 
пошту ves1@cci.sumy.ua до 17:00  27.05.2020 року та вказати такі дані в листі: 
1) ПІБ; 2) посада; 3) назва підприємства; 4) контактний номер телефону 
учасника (у тому числі для Viber-зв’язку); 5) контактний e-mail учасника. 

Також просимо Вас встановити у себе на мобільних або стаціонарних пристроях 
сервіс ZOOM та підключитися до групи за посиланням, яке буде надіслано всім 
зареєстрованим учасникам перед початком заходу. Програма заходу, адаптована 
до роботи в дистанційному режимі, також буде надіслана зареєстрованим 
учасникам. 

По закінченню тренінгу учасники отримають сертифікати про проходження 
тренінгу з підготовки підприємства до державних перевірок. 

 

Онлайн вебінари про можливості та перспективи розвитку мікробізнесу та 
програми допомоги від Європейського Союзу для мікро підприємництва 

27-29 травня 2020 року Представництво Європейського Союзу в Україні 
проводить онлайн вебінари про можливості та перспективи розвитку мікробізнесу 
та програми допомоги від Європейського Союзу для мікропідприємництва. 

Вебінар відбудеться для підприємців, експертів у сфері торгівлі та консалтингу, 
представників бізнес-асоціацій, бізнес-клубів та торгово-промислової палати, 
журналістів бізнес-видань та всіх зацікавлених. 



Участь у вебінарах безкоштовна та за попередньої реєстрації за посиланням: 
http://bit.ly/EU_workshop2020 

Вебінари відбудуться: 

- 27 травня (середа) о 16:00 – 17:00 

Онлайн-трансляція за посиланням: https://youtu.be/cn0Aj95qXns 

- 28 травня (четвер) о 16:00 – 17:00 

Онлайн-трансляція за посиланням: https://youtu.be/2DHUWsQ8hd8 

- 29 травня (п’ятниця) о 16:00 – 17:00 

Онлайн-трансляція за посиланням: https://youtu.be/U632smRIgIw 
За додатковою інфомацією звертайтеся до Аліси Тягун – координатора 

інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» Представництва ЄС в Україні 

– за тел.: +38 095 726 54 66 або до Станіслава Королькова, тел +38(099)455-23-75, 

skorolkov@internews.ua. 

 

Торговельна місія до Турецької Республіки 27-29 липня 2020 року у м. Стамбул 

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), в рамках ініціативи ЄС 
EU4Business, за інформаційної підтримки Державної установи «Офіс з 
просування експорту України», запрошує українські малі та середні підприємства 
хімічної промисловості до участі в серії ділових перемовин в рамках проведення 
торговельної місії у Турецькій Республіці, яка відбудеться 27-29 липня 2020 року 
у м. Стамбул. 

Метою участі у торговельній місії є відкриття торговельних можливостей на 
ринку Турецької Республіки для українських МСП хімічної промисловості, 
готових розпочати або розширити власний експорт шляхом встановлення прямих 
ділових контактів з потенційними турецькими партнерами, які будуть відібрані в 
індивідуальному порядку для кожного підприємства-учасника місії провідною 
консалтинговою компанією та бізнес-організацією Турецької Республіки. 

До участі у бізнес-делегації торговельної місії запрошуються малі та середні 
підприємства - виробники наступних категорій продукції: добрива та засоби 
догляду за рослинами, побутова та промислова хімія, косметичні засоби та 
інгредієнти, фармацевтичні засоби, пластик і вироби з пластику, хімічні волокна, 
фарби та покриття, синтетичні смоли, інноваційні розробки для хімічної 
промисловості та інша продукція згаданого сектору. Перевага надаватиметься 
компаніям з досвідом експорту. 

Вісім українських компаній, обраних до бізнес-делегації торговельної місії 
шляхом конкурсного відбору та згідно критеріїв, отримають: 

- два дні індивідуально спланованих переговорів з потенційними турецькими 
партнерами, запрошеними турецькою консалтинговою компанією та у співпраці з 
найбільшою бізнес-організацією Турецької Республіки DEIK;  

- індивідуальну консультаційну підтримку з питань експорту до Турецької 
Республіки;  

- відвідання успішних підприємств хімічної промисловості Турецької Республіки 
для обміну досвідом та вивчення практик; 

- повний супровід та організаційну підтримку під час місії командою українських 
і турецьких консультантів;  

- приміщення та всі інші організаційні складові для проведення запланованих 
переговорів;  

- семінар і тренінг щодо торгових можливостей у Турецькій Республіці та щодо 



ведення переговорів з турецькими партнерами;  

- переклад під час перемовин (за запитом). 

У випадку, якщо торговельна місія не відбудеться у зв'язку з карантинними 
обмеженнями, ділові перемовини відбудуться в режимі індивідуальних онлайн-
зустрічей. 

Вищезазначені послуги фінансуються ЄС у рамках ініціативи EU4Business та 
реалізуються ЄБРР. 

У конкурсному відборі можуть взяти участь компанії, які відповідають наступним 
обов'язковим критеріям:  

- Компанія є малим або середнім бізнесом - від 10 до 250 офіційно зареєстрованих 
співробітників;  

- Компанія є зареєстрованим суб'єктом (приватний підприємець або юридична 
особа). згідно чинного законодавства України;  

- Мінімум 51% акцій компанії належать громадянам України;  

- Наявність веб-сайту (або сторінки) англійською мовою;  

- Мінімум один учасник місії від компанії вільно володіє англійською мовою або 
компанія готова забезпечити перекладача протягом 3-х днів торговельної місії;  

- Компанія має хорошу ділову репутацію;  

- Компанія раніше не брала участь у місіях Проекту або брала лише один раз. 

Реєстрація триває до 12 червня 2020 року включно за посиланням: 
https://bit.ly/GoTurkey_register 

Дізнатися більше про участь у торговельній місії можна за посиланням: 
https://preview.mailerlite.com/v3m0y4 

Контактна особа: Ірина Онікієнко (ionikienko@fsr.org.ua), експерт з міжнародних 
ринків, проект «Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення доступу 
до зовнішніх ринків», що фінансується в рамках ініціативи ЄС EU4Business та 
реалізується ЄБРР. 

  

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 

 

Пропозиція щодо експорту української агропродукції до Грузії  

Мінекономіки спільно з Посольством України в Грузії опрацьовує запит 
Асоціації розвитку птахівництва Грузії стосовно зацікавленості у закупівлі 
української сільськогосподарської продукції на основі укладання прямих 
комерційних контрактів між суб'єктами ЗЕД України та Грузії. Зокрема дана 
організація цікавиться продукцією за такими кодами ТН ЗЕД: 

1) 0202 - М'ясо великої рогатої худоби, морожене. 

2) 0207 - М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птиці. 

3) 0405 - Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти. 

4) 1005 – Кукурудза. 

У разі зацікавленості у зазначеному співробітництві, просимо Вас надіслати на 
електронну пошту ves1@cci.sumy.ua підготовлені комерційні пропозиції за 



вказаними кодами ТН ЗЕД до 29 травня 2020 року (включно). Вони будуть 
передані Департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту 
Мінекономіки для подальшої комунікації з грузинською стороною. 

 

Експортні можливості Республіки Таджикистан у галузі сільського 
господарства 

Інформація щодо експортних можливостей Республіки Таджикистан у галузі 
сільського господарства, яка надійшла до Посольства України в Республіці 
Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан разом з нотою МЗС РТ та 
відповідним листом Міністерства сільського господарства Таджикистану – у 
Додатку 2. 

 

Пропозиції Державної товарно-сировинної біржі Туркменістану 

Державна товарно-сировинна біржа Туркменістану пропонує до поставки авіа 
керосин, авто бензин та зріджений газ. Умови поставки та контакти біржі – у 
Додатку 3.  

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 

Візова підтримка 

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову 

http://cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/27052020/dod2_.pdf
http://cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/27052020/dod3.pdf
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/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/


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/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat



