
 

Від  27.03.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

2-5 квітня на території Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський 
проспект,15, ст. метро «Лівобережна», павільйон 3, вхід 3-А) відбудеться 
комплексний виставковий захід: 

 XI Міжнародна спеціалізована виставка «Київський технічний 
ярмарок» (машинобудування, металургія, литво, металообробка, інструмент, 
технології обробки поверхні, засоби промислової автоматизації тощо); 

 XI Міжнародна спеціалізована виставка «PlastExpoUA (технології i 

обладнання для виробництва та переробки пластмас i каучуку); 

 Міжнародна спеціалізована виставка «Лак&Фарба Expo UA» 

(лакофарбові покриття та матеріали, сировина, обладнання та технології для їx 
виробництва, обробка поверхні, тара i упаковка); 

 III Міжнародна спеціалізована виставка «Addit Expo 3D» (технології, 
обладнання i матеріали для адитивного виробництва i 3D друку). 

Головна мета виставкових проектів – демонстрація найкращих досягнень науки, 
техніки i технологій, необхідних для інноваційного розвитку економіки України. 

Доповненням виставкової експозиції стане актуальна для представлених галузей 
ділова програма (конференції, семінари, презентації), спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності продукції та задоволення потреб споживачів. 

З учасниками виставкових заходiв та ділової програми можна ознайомитися на 
офіційному веб-сайті організаторів: www.iec-expo.com.ua, додаткову інформацію 
можна отримати за тел.: (044) 201-1 1-65, 201-1 1-56, e-mail: plast@iec-expo.com.ua. 

 

1. 9 квітня з 10:00 до 16:00 у м. Києві відбудеться безкоштовний освітній 
Практикум «Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем: 
торговельно-економічні можливості для українських експортерів» 

Практикум транслюватиметься онлайн для компаній в регіонах. Проводить захід 
Європейський банк реконструкції та розвитку за підтримки державної установи 
«Офіс з просування експорту України» та Мінекономрозвитку. Запрошуємо 
компанії Сумщини до участі.  

Мета заходу – ознайомлення українських компаній з торговельними можливостями 
та перевагами, які вони можуть отримати від набрання чинності Угоди про вільну 
торгівлю між Україною та Державою Ізраїль. 

Для участі у практикумі (особисто або онлайн) необхідно заповнити реєстраційну 
форму до 4 квітня 2019 року за посиланнями: 

 для особистої участі в заході в м. Київ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7JG6g2tz_Io8LJnqFrSSZlYVgh8p_Dmir

BBalIVIYv52tJQ/viewform  

  для участі онлайн у форматі вебінару (посилання на трансляцію буде надіслано 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7JG6g2tz_Io8LJnqFrSSZlYVgh8p_DmirBBalIVIYv52tJQ/viewform


зареєстрованим учасникам у день заходу): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHpJEPjqHPNaZIlHBG7NLsFCmX2BTqj
ZKRWkjML822E1Lh7A/viewform 

 

22–23 квітня в Торгово-промисловій палаті України відбудеться Перша 
національна спеціалізована виставка підприємств легкої промисловості 
 «УНІФОРМА ЯК ОБЛИЧЧЯ БІЗНЕСУ» 

На два дні ТПП України стане платформою для знайомства та початку співпраці 
великої кількості українських виробників уніформи з їх потенційними 
замовниками. 

Серед запрошених на виставку – представники департаментів закупівлі 
міністерств, мерій міст, авіакомпаній, Укрзалізниці, медичних і військових 
закладів, банків, готелів, ресторанів і багато інших. 

Запрошуємо до участі в експозиції першої в Україні спеціалізованої виставки 
уніформи! Ви матимете можливість представити асортимент власних колекцій на 
стенді, виступити з презентацією та стати учасником В2В-зустрічей. 

Тематичні розділи виставки «УНІФОРМА ЯК ОБЛИЧЧЯ БІЗНЕСУ» 

Розробка та виготовлення спеціалізованого одягу та взуття для: 

- готельного та ресторанного бізнесів; 

- медичних закладів; 

- транспортних компаній; 

- військових структур; 

- будівельних компаній; 

- офісного та виробничого персоналу. 

Виготовлення захисного одягу, взуття, засобів індивідуального захисту. 

Учасникам виставки надається БОНУС – можливість безкоштовної участі у 
міжнародному форумі «UPDATE УКРАЇНСЬКОГО ЛЕГПРОМА», який 
відбудеться 22 квітня 2019 р. 

Заявка учасника 

Адреса проведення виставки: 

Торгово-промислова палата України, CHAMBER PLAZA (GRAND HALL), м. Київ, 
вул. Велика Житомирська, 33 

Дирекція виставково-конгресової діяльності 

Тел.: +38 044 586-40-15, +38 067 322-44-06 

E-mail: asu-expo@ucci.org.ua 

https://ucci.org.ua/events/international-exhibitions/uniforma-iak-oblichchia-biznesu 

 

4-6 травня в м. Астана відбудеться виставка казахстанських виробників 
«Ulttyq Onim» («Національний продукт») 

З 2015 року Фонд розвитку підприємництва «Даму» виступає організатором даної 
виставки, що проводиться щорічно за участю провідних казахстанських 
виробників. У рамках виставки заплановані семінари, В2В зустрічі, майстер-класи, 
експертні консультації тощо. 

Вважаємо, що участь українських підприємців у цій виставці сприятиме 
подальшому налагодженню ділових контактів та розширенню економічного 
співробітництва між казахстанськими та українськими компаніями. 
За додатковою інформацією просимо звертатися до Фонду. Ільяс Устеміров, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHpJEPjqHPNaZIlHBG7NLsFCmX2BTqjZKRWkjML822E1Lh7A/viewform
https://ucci.org.ua/uploads/files/5c86867d75f28167281346.doc


Департамент міжнародного співробітництва, тел: + 7 727 244 55 66,          моб.: +7 
701 908 88 82, е-mail: ilyas.ustimirov@fund.Kz 

 

23-25 травня у м. Ашгабат, у виставковій залі Торгово-промислової палати 
Туркменістану, відбудеться XVIII Міжнародна багатопрофільна виставка 
«Біле мiстo – Ашгабат», яка проходитиме з нагоди святкування Дня міста 

XVIII міжнародна багатопрофільна виставка «Біле місто-Ашхабад» створить 
майданчик для презентацій нових проектів і пропозицій, а також дозволить 
закордонним гостям ознайомитися з досягненнями різних галузей і структур 
туркменського народногосподарського комплексу, що представляють промисловий, 
культурний та інтелектуальний потенціал Ашхабада, його величезні соціально-
економічні ресурси і можливості. 
Хякімліком (мерія) міста Ашхабада запрошує підприємства Сумської області 
взяти участь у XVIII міжнародній багатопрофільній виставці «Біле місто-
Ашхабад». 

Контакти: 
Хякімліком (мерія) міста Ашхабада, тел.: +99312 92 04 24, факс: +99312 922815, 
e-mail: ird.ashgabat@gmail.com 

Торгово-промислова палата Туркменістану, тел.: (+99312) 398868, 398887 Факс: 
(+99312) 398 979, e-mail: exhibition@cci.gov.tm, ru.stam.exhibition@gmail.com 

 www.cci.gov.tm 

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 

 

ТОВ «Forest-Garant»пропонує:   

 будівельний брус,  

 дошку для підлоги,  

 блок-хаус,  

 фальш-брус,  

 вагонку,  

 плінтуси,  

 піддони,  

 галтель,  

 лежаки для саун та інше.  

Новинка від «Форест-Гарант» – меблевий щит.  

Це – екологічний, міцний і довговічний напівфабрикат, який прекрасно підходить 
для виготовлення предметів інтер'єру, облаштування будинку та інших дрібниць, 
які довго служать, навіть при інтенсивній експлуатації, створюють атмосферу 
тепла і затишку, а також позитивно впливають на здоров’я людини. 

На індивідуальні замовлення підприємство виготовляє: 

 меблі з натуральної  деревини (в т.ч. садові меблі, столи, комоди, ліжка, 
ліжка дитячі одно- і двоярусні),  

 альтанки, 

 сходи,  



 вулики для бджіл тощо. 

Серед послуг, які надає «Forest Garant»  місцевим підприємствам – сушка, 
розпилювання та калібрування деревини.  

ТОВ «Форест-Гарант» 

Директор Сергій Яценко 

вул. Конотопських партизан, 57,  

м. Конотоп, Сумська обл., 41600, Україна 

Тел.: +38(096)836 46 61, +38(066)710 31 33,   

e-mail: forest1210@ukr.net 

http://forestgarant.com.ua/ 

 

Регіональне представництво АТ «НК« Kazakh Invest» в Костанайській області 
Республіки Казахстан представляє «Нішеві проекти» 

Проекти передбачають залучення інвестицій в економіку Казахстану. 

Участь підприємств Сумщини в реалізації цих проектів дозволить освоїти нові 
ринки на території Казахстану та всієї Центральної Азії, країн Євразійського 
економічного союзу, Китаю та Ірану. 

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 

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


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



