
 

Від  26.12.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

Вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим! 

 

 

 

Щодо виконання Плану заходiв з реалiзації домовленостей, досягнутих у ходi робочого 
вiзиту Президента України до Швейцарської Конфедерацii 23-24ciчня2019p. 
На виконання Плану заходiв з реалiзацiї домовленостей, досягнутих пiд час 
робочого вiзиту Президента України до Швейцарської Конфедерацiї та участi у 49-
му щорiчному засiданнi Всесвiтнього економiчного форуму (ВЕФ) ТПП України 
продовжує роботу зi сприяння розширенню членства українських компанiй у 
Всесвiтньому економiчному форумi (ВЕФ) з метою дiєвої пiдтримки Форумом 
реформаторських зусиль Уряду України та сприяння активному виходу українських 
пiдприємств на мiжнароднi ринки (Пункт 1-й Плану заходiв). 

Довiдково: Всесвiтнiй економiчний форум (ВЕФ) є некомерцiйним, полiтично 
нейтральным мiжнародним iнститутом пiд юрисдикцiєю швейцарського права, 
мiсiя якого полягає у намаганнi покращити загальну ситуацiю у свiтi. 

Значна частина фiнансування ВЕФ забезпечується за рахунок найбiльш потужних 
бiзнес-структур свiту, якi приєднуються до Форуму у якостi членiв та партнерiв i 
беруть участь у його дiяльностi. Форум пропонує рiзнi рiвнi членства та 



партнерства, адаптованi до того рiвня взаємодii, який вiдповiдає стратегiчним 
цiлям та потребам компанiй-учасникiв. Членськi та партнерськi внески 
коливаються в межах вiд 60.000 до 600.000 швейцарських франкiв залежно вiд 
рiвня участi. 

Зважаючи на вищевикладене, просимо вас, шановні члени Сумської ТПП, 
ознайомитися iз засадами та цiлями дiяльностi Всесвiтнього економiчного форуму 
(World Economic Forum, https://www.weforum.org/ ) та умовами членства i 
партнерства у ньому (https://www.weforum.org/agenda/2017/01 /whо-раvs-fоr-dаvоs/), 
а також визначитися щодо вашої потенцiйної зацiкавленості у членствi у ВЕФ та 
поінформувати про це Сумську ТПП. 

 

30 січня 2020 року в Кишиневі відбудеться 
Міжнародний бізнес-форум «Молдова 2020 року – формування майбутнього 
міжнародного ділового співробітництва»  

Захід організований у співпраці з проєктом Enterprise Europe Network 
Європейського Союзу з метою стимулювання інвестиційного та комерційного 
співробітництва між підприємцями Республіки Молдова та іноземними діловими 
колами.  

На Міжнародний бізнес-форум запрошені представники МСП, науково-дослідних 
установ і урядів, щоб обговорити нові цікаві економічні та комерційні можливості 
та поглибити ділові відносини. 

Форум організований в рамках Національної виставки «Зроблено в Молдові», 
яка проходитиме з 29 січня по 2 лютого 2020 року в Міжнародному 
виставковому центрі «Moldexpo», в Кишиневі. Виставка щорічно 
організовується Торгово-промисловою палатою Республіки Молдова і є однією з 
найбільших і престижних виставок в країні.  

Зважаючи на важливість цих заходів запрошуємо до участі в них. 
Для організації форуму на високому рівні, ретельного планування зустрічей B2B, 
просимо всіх бажаючих зареєструватися до 9 січня 2020 року. 
Для отримання додаткової інформації та підтвердження участі, будь ласка, 
зв'яжіться з Торгово-промисловою палатою Республіки Молдова, Департаментом 
міжнародних відносин, тел.: +373 22 22 13 91 / + 373 22 22 26 26 e-mail: 
een@сhamber.md 

 

1. Сумська ТПП надає послуги з товарознавчої експертизи 

ПОСЛУГИ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ ТА ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

Вхідний контроль: 

 кількості та якості матеріалів і комплектуючих з проведенням випробувань 
в лабораторії 

Передвідвантажувальний контроль: 

 присутність при приймально-здавальних випробуваннях на відповідність 
НТД 

 експертиза кількості і якості товарів при завантаженні в транспортний засіб 

 визначення відповідності упакування та умов транспортування вимогам 
чинних правил 

ПОСЛУГИ ДЛЯ ІМПОРТЕРІВ 

Експертиза якості і кількості продукції: 

 на складі та при вивантаженні з транспортного засобу 

 на відповідність вимогам нормативно-технічної документації та умовам 



контракту 

Контроль обладнання: 

 перевірка комплектності на складі та при вивантаженні з транспортного 
засобу 

 експертиза якості монтажу і контроль технічного стану в період 
експлуатації 

Експертиза при митному оформленні: 

 ідентифікація обладнання за зовнішніми ознаками і технічними 
характеристиками 

 визначення характеристик продукції відповідно до вимог УКТ ЗЕД 

Звертайтеся: вул. Іллінська, 7а, м. Суми, 40030 

тел.: +38 0542 77 00 44 

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 

 

У Сумах зводиться перший житловий комплекс бізнес-класу 

Новітній, незвичайний за своїми підходами і технологіями проєкт житлового 
будівництва у Сумах – житловий комплекс «Панорама» – реалізує Девелоперська 
компанія «Сумчани СД», яку очолює Андрій Балацький. 

ЖК «Панорама» – це нове слово у плануванні, матеріалах, енергозбереженні, 
що не має аналогів в обласному центрі. У трьох 11-поверхових будинках ЖК, за 
проєктом, передбачені двокімнатні квартири площею 65-70 м2, роздільні санвузли, 
починаючи з п’ятого поверху – скляні стіни, висота до стелі – 2,80 м, надійний 
рівень утеплення – 150 мм, автономне опалення, каміни, легкість перепланування 
квартири, сонячні батареї для освітлення території, підземний паркінг на 100 авто, 
відеоспостереження по периметру всієї території, місце для охорони «містечка», 
кімнати консьєржа. Як експеримент – три квартири на 11 поверсі (дворівневі) 
матимуть басейн. Подбали й про місця для розміщення кондиціонерів. Територія 
буде відкрита для озеленення, паркової зони, прогулянок. Передбачено багато 
місця для дітей, спорту, дозвілля. На території житлового комплексу буде 5 
дитячих майданчиків, 10 альтанок, стінка для тенісу, 3 фотозони. 

Будівництво ведеться за адресою: м. Суми, вул. Косівщинська, 77 А, на 90 сотках 
землі.   

З питань придбання квартир звертайтеся: ДК «Сумчани СД»  

вул. Кооперативна, 19, офіс 213  

м. Суми, 40000 

тел.: 095 333 85 85 

panoramasumy.com 

 

Зустрічайте новорічні свята в кафе ПОРТОФІНО в Сумах 

 вишукана європейська та молекулярна кухня 

 затишний інтер’єр: дві зали на 100 та 30 осіб 

 організація банкетів  

 конференцій 

http://panoramasumy.com/


 ділових зустрічей та обідів 

 виїзне обслуговування фуршетів 

 доставка їжі в офіс 

Щодня: 10:00 – 23:00 

вул. Реміснича, 35/2, м. Суми 

Тел.: +38 066 265 82 79 

http://portofino.sumy.ua/  

e-mail: portofino.sumy@ukr.net 

 

Нерухомість за кордоном. Агентство з нерухомості та туризму «СВІТЛАНА»  

 Купівля, продаж, обмін, оренда  

 квартири                     

 будинки                                  

 ділянки   

 комерційна нерухомість  

 юридичний супровід  

 безкоштовна реклама нерухомості  

терміновий викуп  

 купівля нерухомості за кордоном (Кіпр, Туреччина)   

Відпочинок в Україні   

 гірськолижні курорти   

 гарячі тури   

 раннє бронювання  

 авіаквитки  

м. Суми, вул. Іллінська, 7а  

+38 050 641 10 24; +38 067 377 74 64                                                                                              

 

Алжирська компанiя «САGЕХ» шукає партнерів в Україні. 

Компанiя здiйснює дiяльнiсть у сферi надання iнформацiйно-консультацiйних та 
консалтингових послуг iноземним експортерам та iнвесторам щодо юридичного 
статусу зареєстрованих в Алжирi компанiй, їх плато- та кредитоспроможностi, 
наявностi боргових зобов'язань; а також консалтингових послуг, пов'язаних iз 
гарантуванням та страхуванням банкiвських кредитiв. 

Крiм того, компанiя зацiкавлена у пiдписаннi партнерської угоди про спiвпрацю з 
українськими компанiями, якi здiйснюють дiяльнiсть у цiй сферi. 

Контакти компанiї: www.cagex.dz, тел.: +21323312091, +21323312092, факс: + 
21323312093; e-mail: рdg@саgех.dz, generale@cagex.dz 

 

Узбецьке приватне виробниче об’єднання «ПГС» прагне встановити контакти з 
українськими виробниками електротехнічного обладнання та комплектуючих 

http://portofino.sumy.ua


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 

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



