
 

Від  27.02.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

28 лютого візьміть участь у II Міжнародній конференції 
«Енергоефективність-2019»!  

Захід відбудеться з 10:00 до 17:00 у ВЦ «Іллінський» (м. Суми, вул. Іллінська, 7а) 

Реєстрація – з 9:00 до 9:50 

Форум має на меті заохочення малого та середнього бізнесу до впровадження 
інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у власне виробництво, а 
також у сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг.  

У ході конференції буде розглянуто комплекс питань державної політики та 
сучасних вітчизняних і світових практик за напрямками: 

- термомодернізація; 

- водопідготовка та обладнання  для вузлів обліку води, сучасне 
енергозберігаюче насосне обладнання для водопостачання; 

- аналітичні системи обліку води; 

- енергоефективне обладнання та новітні будівельні матеріали; 

- реалізація енергосервісних контрактів; 

- енергоаудит; 

- сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем; 

- розробки провідних українських наукових установ для галузі ЖКГ; 

- реалізація енергоефективних  проектів банківськими установами Сумської 
області та багато іншого. 

У рамках секційного засідання представники МСБ отримають «дорожню 
карту» зі встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії за 
зеленим тарифом». 

На Міжнародну конференцію запрошується бізнес-спільнота Сумщини, України та 
зарубіжжя, яка: 

 впроваджує енергоефективні технології на виробництві, прагнучи зробити 
свою продукцію конкурентоспроможною як в Україні, так і на міжнародних 
ринках; 

 працює у сфері надання комунальних послуг (тепло-, енерго-, 
водопостачання та водовідведення, обслуговування житла); 

 виробляє різноманітне сучасне енергоефективне обладнання, в тому числі 
для сфери ЖКГ та муніципальних послуг; 

 підприємства та установи бюджетної сфери; 

 представники державної влади, органів місцевого самоврядування, 
наукового та банківського секторів. 

 



З Програмою II Міжнародної конференції «Енергоефективність-2019» можна 
ознайомитись на сайті Сумської ТПП: www.cci.sumy.ua 

Деталі – за телефоном: +38 (0542) 61 09 45, 067 542 91 26, e-mail: 
press@cci.sumy.ua 

 

12 березня з 9.00 до 14.00 в м. Лісабон (готель Dom Pedro Palace) відбудеться 
«Форум розвитку туризму Україна-Португалія»  

Захід організовується з метою налагодження прямих контактів між діловими 
колами України та Португалії у сфері туризму, що сприятиме пожвавленню 
взаємовигідного співробітництва. Форум орієнтований на представників 
туристичних компаній України, міжнародних операторів, туристичних комплексів, 
баз відпочинку, оздоровчих центрів, міжнародних перевізників, готелів, державних 
установ з розвитку туристичної галузі України, муніципалітетів та регіональних 
торгово-промислових палат.  

Участь у форумі, а також розміщення стендів для українських компаній є 
безкоштовними. Крім того, українські учасники форуму матимуть можливість 
проживати у п’ятизірковому готелі Dom Pedro Palace за спеціальним низьким 
тарифом. 

Форум проходитиме за день до початку Міжнародного туристичного ярмарку 
«BTL 2019» (13-17.03.2019 р., м. Лісабон, Bolsa Turismo de Lisboa). Учасники 
«Форуму розвитку туризму Україна-Португалія» отримають безкоштовне 
запрошення на згаданий туристичний ярмарок. 

 

1-5 квітня в м. Ганновер (Німеччина) відбудеться  найбільша промислова 
виставка в Європі «HANNOVER INDUSTRIE MESSE 2019» 

П'ять паралельних виставкових експозицій: 

- Інтегрована автоматизація, рух і приводи (IAMD), 

- Цифровий завод (Digital Factory), 

- Енергетика (Energy), 

- Промислове постачання (Industrial Supply), 

- Дослідження і технології (Research & Technology). 

Ганновер став глобальним майданчиком для таких тем, як: 

- концепція Industrie 4.0, 

- енергоефективність, 

- інтелектуальні мережі, 

- автопромисловість. 

Свою інноваційну продукцію представляють близько 6000 компаній. 

Більше 1000 форумів, презентацій, конференцій і спеціальних заходів. 

Офіційною країною-партнером виставки 2019 року стане Швеція. 

Більше інформації про виставку Ви знайдете за посиланнями: 

https://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/  

https://www.hannovermesse.de/en/news/infographics/infographics.xhtml  

https://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/after-show-
report/infographic/  

http://cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/06022019/Prog_ene.doc


 

18-23 червня 2019 року в м. Алжир відбудеться 52-й Міжнародний ярмарок 
«FIA-2019»  

Зазначений захід проходитиме під патронатом Президента АНДР. 

Щорічний міжнародний алжирський ярмарок «FIA» є одним з найбільших виставо-
ярмаркових заходів, що охоплює практично вci сфери економіки. У минулому році в 
ярмарку «FIA-2018» взяли участь 684 компанії з 26 країн світу. 

3 правилами участі та програмою заходу можна ознайомитись на 
Інтернет сайті: www.safex.dz або звернувшись до організаторів ярмарку: 
тел: +213 21 21 01 23 35 36 37 40, e-mail: contact@safex.dz 

 

25 – 28 вересня 2019 року у місті Кропивницький відбудеться VII Міжнародна 
Агропромислова виставка «АгроЕкспо-2019» 

Організатори виставки: Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Торгово-промислова 
палата України, Кіровоградська обласна державна  адміністрація, Національна 
академія аграрних наук, Всеукраїнська асоціація виробників машин та обладнання 
для агропромислового комплексу «Украгромаш», Українська асоціація аграрних 
інженерів. 

«АгроЕкспо» – це найбільша в Україні міжнародна спеціалізована виставка, що 
проходить на 125 000 м2 загальної площі, з них 22 700 м2 критої виставкової площі, 
а також на полігоні площею 16 гектарів для тестування і демонстрації в роботі 
сільськогосподарських машин. 

Основною метою виставки є надання можливості компаніям – виробникам 
продукції для сільського господарства повною мірою представити свою продукцію 
споживачам з усіх регіонів України. 

Тематично виставка «АгроЕкспо-2019» охоплюватиме такі напрямки: 

 рослинництво: машини і технології, насіння та засоби захисту рослин; 

 тваринництво: племінні тварини, обладнання ферм, корми та ветеринарія; 

 переробку і зберігання сільськогосподарської продукції; 

 транспорт і спецтехніку для сільського господарства; 

 будівництво промислових і цивільних об’єктів в сільському господарстві; 

 енергозбереження та альтернативні джерела енергії в сільському 
господарстві; 

 екологія: утилізація та переробка відходів сільськогосподарського 
виробництва; 

 виставка автомобілів AutoLand (Автоленд); 

 спеціальні заходи та бізнес-форуми; 

 конференції, консультації фахівців; 

 розважальні заходи в рамках «Покровського ярмарку». 

Кіровоградська РТПП зарезервувала виставкові площі у критій експозиції 
«АгроЕкспо-2019» для підприємств-членів Палати. Пропонуємо потенційним 
учасникам повідомити Кіровоградську РТПП листом на електронну адресу 
info@chamber.kr.ua. 

За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: 

http://www.safex.dz/


(0542) 77-07-67 та на ел. скриньку: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua 

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери 

 

Республіка Ірак зацікавлена в імпорті кормових культур (фуражного ячменю, 
фуражної кукурудзи, соєвих бобів та фуражної пшениці) на таких умовах: 

1) свідоцтво, яке підтверджує використання цих культур як кормових у країні 
походження; 

2) фітосанитарний сертифікат, який підтверджує, що частка генетичних 
модифікацій відповідає специфіаціям Європейського Союзу для державного i 
приватного секторів; 

3) легалізація свідоцтва Посольством Респубіки Ірак та спеціалізованими органами 
України згідно з усталеною процедурою. 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Цінові дослідження 

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 

Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналі-віснику Сумської 
ТПП «Ділові новини» 

 

Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739 

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


 е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua 

З повагою, Сумська ТПП 




