
 

Від  27.11.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

11 грудня о 9:30 в приміщенні ТПП України відбудеться ІІІ Національний 
форум розвитку МСБ 2019: #ЗРОСТАЙМО РАЗОМ!  

Організатори Форуму: ТПП України, Офіс Розвитку Малого і Середнього 
Підприємництва при Мінеконорозвитку та проєктEU4Business/FORBIZ, фінансова 
підтримка – Делегації Європейського Союзу в Україні. 

Форум відповідатиме вектору, затвердженому Стратегією розвитку МСП 2020 та 
духу нової економічної політики Уряду. Цьогорічний захід збере під одним дахом 
близько 500 власників і представників малих та середніх підприємств, організацій 
підтримки бізнесу, бізнес-об'єднань, уряду, а також міжнародного співтовариства 
донорів і фінансових установ, які надають підтримку розвитку приватного сектору, 
що робить Форум найбільшою національною подією, орієнтованою на розвиток та 
зростання МСП в Україні. 

Тематика Форуму буде присвячена питанням міжнародної торгівлі, регуляторної 
політики, захисту інтересів бізнесу, імплементації європейських програм 
підтримки МСП в Україні, доступним фінансовим інструментам від національних і 
міжнародних фінансових установ, історіям успіху українських підприємців з 
різних галузей економіки. 

 Вхід для учасників: безкоштовний, але тільки по вхідних квитках! 

 Посилання на реєстрацію: 

1. https://msbforum.ticketforevent.com/ 

2. https://ucci.org.ua/events/forums-and-conferences/natsionalnii-forum-rozvitku-
msp-2019-zrostaimo-razom 

3. https://www.facebook.com/events/2365005640276851/ 

 

10 грудня в Сумському національному аграрному університеті планується 
провести пілотну регіональну навчальну програму «Посуха в Україні. Успішні 
технології управління вологою в ґрунтах». 

Захід проводять  Асоціація «Дунайська Соя» разом із компаніями CASE IH, KET 
Україна, за підтримки Посольства Австрії в Україні. 

Під час заходів буде надана інформація щодо переваг різних технологій посіву, 
культивації та збирання врожаю сої, стандартів Асоціації «Дунайська Соя» та 
перспектив не-ГМ сої на європейському ринку.  

Програма заходу.  

Навчальна програма має на меті підвищити рівень знань фермерства в Україні та 
конкурентної спроможності української сільськогосподарської продукції на 
зовнішніх ринках та в Європі, зокрема. 

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 

http://www.cci.sumy.ua/about/Doc_CCI/Buleten/27112019/prog_volog.jpg


 

ТОВ «КРУК» пропонує натуральні, смачні й корисні продукти із соєвих бобів 
власного виробництва: 
 сир тофу  
 екочипси «Тофупси»  
 соєвий напій 
 фарш 

Продукти не містять ГМО, глютену, штучних барвників, ароматизаторів, 
підсилювачів смаку.  

Науково підтверджено користь цієї продукції для всіх споживачів, включаючи  
діабетиків, гіпертоніків, алергіків.  

Замовляйте продукцію за телефоном: +38 05445 2 14 87 або  

e-mail: mail@kruk.com.ua 

ТОВ «КРУК»: вул. Залізнична, 50, м. Лебедин, Україна, Сумська обл., 42200 

 

Алжирська компанія «3Eindustries» зацікавлена у встановленні контактів з 
українськими підприємствами  

Компанія ініціює створення на її базі, в місті Бліда, спільного виробництва 
стабілізаторів напруги та інших електротехнічних приладів.  

Контактна особа компанії: генеральний менеджер Ферхат Бухані (Ferhat Bouhiani), 
https://www.diprochim.dz, www.3eindustries.com  тел. +213 25 323 033/35, моб: 
+213 661 616 510, e-mail: info@3eindustries.com .  

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 

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


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 

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

З повагою, Сумська ТПП 

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



