Від 29.01.2020 р.
Регіональні та міжнародні заходи
30 січня п.р. у ТПП України (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, к.
101) відбудеться українсько-азербайджанський «круглий стіл» за
участю українських та азербайджанських компаній у рамках 12-го
засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з
питань економічного співробітництва.
Програма заходу передбачає пленарну частину, в якій будуть висвітлені
перспективи та пріоритетні напрями українсько-азербайджанського
економічного співробітництва, а також B2B-зустрічі між компаніями.
З огляду на високий рівень бізнесового інтересу до співпраці з обох
сторін, за результатами візиту ділових кіл до Азербайджану в минулому
році в рамках офіційного візиту Президента України В. Зеленського,
запрошуємо до участі в круглому столі.
Очікується, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій і
міністр енергетики Азербайджанської Республіки Пярвіз Шахбазов
виступлять із віт альним словом. Крім того,передбачена участь послів
обох країн.
Початок заходу – об 11:00, реєстрація – з 10:30.
Участь у форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
03 лютого з 09:00 до 18:00 в рамках візиту Президента Туреччини
пана Редже́ п а Тайї́ п а Ердога́ н а в Україну в ТПП України (вул. Велика
Житомирська, 33) відбудеться українсько-турецький діловий форум
РЕЄСТРАЦІЯ
Беручи до уваги, що торгово-економічний потенціал як української, так і
турецької сторони зростає, запрошуємо взяти участь в українськотурецькому діловому форумі.
Захід буде цікавий, передусім, для підприємців таких сфер діяльно сті,
як:
- енергетика;
- інфраструктура і транспорт;
- сільське господарство і продукти харчування;
- промисловість;
- логістика.
Проєктом програми Форуму передбачається проведення змістовного
пленарного засідання за участі Президентів обох країн,
дипломатичного представництва Туреччини в Україні, іноземних
компаній, представництв іноземних компаній в Україні, ряду
міністерств, облдержадміністрацій.
Форум дасть можливість обговорити цікаві питання двостороннього
співробітництва та перспектив подальшої співпраці, зокрема питання
підписання меморандуму про ЗВТ, що дозволить з інформаційної точки

зору висвітлити найбільш перспективні, а також спірні сторони цієї
угоди.
Формат заходу також передбачає B2B переговори з представниками
компаній як з української, так і турецької сторони. У свою чергу, форум
буде привабливий для потенційних турецьких інвесторів та експортерів,
що цікавляться українським ринком.
Метою Форуму є напрацювання зв’язків українського бізнесу з
бізнесменами закордоння, допомогти в експорті української продукції та
послуг на зовнішні ринки, залучити інвестиції в українську економіку,
обговорити нагальні питання двостороннього співробітництва.
СПОНСОРСТВО: компаніям, які прагнуть підвищити свою пізнаваність
і презентувати свої продукти та послуги широкому загалу учасників і
гостей форуму, пропонується можливість виступити партнером заходу.
Сподіваємось на Ваше позитивне рішення й активну участь!
Запрошуємо взяти участь в Форумі
Запрошуємо виробників Сумщини до участі в колективному стенді на виставці
Alimentaria 2020 у Барселоні.
ЄБРР, в рамках ініціативи ЄС EU4Business, за інформаційної підтримки Офісу з
просування експорту України, запрошує українські малі та середні підприємства
агропродовольчого сектору до участі у колективному стенді України на виставці
ALIMENTARIA 2020, яка відбудеться 20-23 квітня 2020 року у м. Барселона,
Іспанія.
До участі запрошуються малі та середні підприємства-виробники усіх видів круп
та борошна, кондитерських виробів, здорових снеків, випічки, ягід та фруктів,
безалкогольних напоїв. Перевага надаватиметься компаніям з досвідом експорту.
ALIMENTARIA – одна з найважливіших харчових виставок у світі та
Середземноморському регіоні, яка визначає міжнародні тренди та тенденції цієї
галузі, а також дозволяє налагодити міжнародні ділові контакти з понад 150 тис.
відвідувачів з понад 150 країн ЄС, Азії, Латинської Америки, Північної Америки,
Африки. Серед відвідувачів виставки – виробники, дистриб'ютори, імпортери,
власники роздрібних мереж та супермаркетів, ресторанів, закладів громадського
харчування, готелів та інші.
Шість українських компаній, обраних для участі на стенді шляхом конкурсного
відбору та згідно з критеріями, отримають:

робочу площу для представлення продукції та зону для проведення B2В
зустрічей на Українському колективному стенді (загальна площа – 54 м кв)

розробку дизайну стенду, забудовану площу для компанії, меблі для
проведення В2В



Тренінг та консультаційну підтримку з підготовки до участі у виставці,
проведення переговорів.

Вищезазначені послуги, включаючи витрати на оренду та забудову стенду,
фінансуються ЄС в рамках ініціативи ЄС EU4Business та реалізуються ЄБРР.
Учасники самостійно покривають реєстраційний внесок від компанії –696 євро та
логістичні витрати (переліт, проживання), доставку зразків.
РЕЄСТРАЦІЯ, умови участі, критерії відбору – за посиланням:
https://preview.mailerlite.com/z1q5z4
Реєстрація триває до 11 лютого 2020 року включно!

24-25 квітня Брестське відділення Білоруської торгово-промислової палати і
Брестський обласний виконавчий комітет проводять V Міжнародний форумвиставку ділових контактів «БРЕСТ 2020»
Щорічно захід об'єднує на своєму майданчику близько 500 компаній, в його роботі
беруть участь вищі посадові особи Республіки
Білорусь, представники дипломатичного корпусу, офіційні делегації
з країн Європи, Азії, Африки і Америки.
Мета – сприяння зміцненню міжнародного ділового співробітництва,
забезпечення умов для висновків взаємовигідних договорів, пошук нових ринків
збуту продукції.
Виставка, що проводиться в рамках Форуму, представить продукцію, товари і
послуги галузей: машинобудування і промислового обладнання, сільського
господарства, харчової промисловості, хімічної промисловості, будівельних
матеріалів, легкої промисловості, транспортних послуг та логістики,
інформаційних технологій та телекомунікацій, реклами,освіти, туризму та
санаторно-курортного оздоровлення.
Потенційні партнери білоруських підприємств в залежності від сфери їх інтересів
будуть запрошені до проведення зустрічей і переговорів у форматі B2B.
Запрошуємо взяти участь у виставковій експозиції в рамках V Міжнародного
форуму-виставки ділових контактів «БРЕСТ 2020».
1-5 червня в м. Афiни вiдбудеться найбiльша мiжнародна виставка в галузі
свiтового судноплавства i суднобудування «Посiдонiя 2020».
Це одна з найстарiших торгових виставок, проводиться раз на 2 роки та об'єднує
судноплавнi компанiї, судноверфi, виробникiв морського обладнання та iншi
пiдприємства морської галузi.
«Посiдонiя 2020» органiзовується пiд егiдою Мiнiстерства судноплавства i
острiвної полiтики Грецiї, Союзу грецьких судновласникiв i Грецької палати
судноплавства за пiдтримки мунiципалiтету Пiрея i грецького Комiтету з морського
спiвробiтництва.
Детальну iнформацiю про виставку можна отримати за посиланням:
https://posidonia-events.com/
Контактнi данi: Posidonia Exhibitions SА. 4-6 Еfрliаs Street, 185 37 Piraeus, Greece,
tel.: +30 210 428 3608, fax: +30 210 428 36, email: роsidоniа@роsidопiа-еvеnts.соm
Посольство України в Греції готове надавати сприяння українським учасникам пiд
час пiдготовки та участi у виставцi.
Виставки та форуми в Туркменістані у 2020 році
Пропонуємо ознайомитися з переліком форумів і конференцій, а також
виставкових заходів, запланованих у Туркменістані на 2020 рік.
До уваги туристичних компаній, що співпрацюють з Іраком
За інформацією Посольства Республіки Ірак в Україні повідомляємо, що на прохання
Управління з питань туризму Міністерства Культури, Туризму і Старожитностей Республіки
Ірак, термін дії режиму затримки оформлення дозвільної документації для туристичних
компаній та компаній-туроператорів продовжено до 01.03.2020 року, щоб надати іракським
туристичним компаніям достатні можливості для залучення туристів з арабських та
іноземних країн.
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
Пропозиції Державної товарно-сировинної біржі Туркменістану
Державна товарно-сировинна біржа Туркменістану пропонує поставляти:

авіаційний керосин марки ТС-1 Туркменбашинський комплекс
нафтопереробних заводів (ТКНПЗ); за формулою ціни «Platts» FOB «Italy», ряд
«Jet», премія (+) 10 дол. США за тонну, нижня межа 350 дол. СИТА (заявка
514453), кількість – 10 000 т, умови оплати – передоплата, умови поставки FCA,
пункт – Канарське підприємство із зберігання та відвантаження нафтопродуктів;

дизельне пальне гідроочищене виробництва ТКНПЗ за формулою ціни
«Platts» FOB «Italy», ряд «ULSD lOppm», знижка 75 дол. США за тонну, нижня
межа 330 дол. США (заявка 525611), кількість – 15 000 т, умови оплати –
передоплата, умови поставки FOB, пункт – міжнародний морський порт
Туркменбаші;

зріджений газ за формулою ціни «Platts» FOB «Arab Gulf», Propane 20%
плюс Buttane 80%, знижка 184 дол. США за тонну, нижня межа 260 дол. СИТА
(заявка 528020), кількість – 30 000 т, умови оплати – передоплата, умови поставки
FCA, пункт – Туркменбашинський комплекс нафтопереробних заводів (ТКНПЗ).
Контакти біржі: www.exchange.gov.tm , тел.: +993 12 44 61 84, +993 12 44 61 80.
Чеська компанія «КОМPRETО s.r.o.» зацікавлена у налагодженні співпраці з
діловими партнерами в Україні
Пропонується укладання довгострокового контракту та надання замовлень
деревообробним підприємствам, що мають необхідні промислові потужності щодо
обробки масиву деревини.
«KOMPRETO s.r.o.» – чеське товариство з обмеженою відповідальністю,
засноване 11.06.2015 р. Спеціалізується на виробництві та продажі дерев'яних
іграшок під торговою маркою «Рislik». Позиціонується як підприємство, що
виробляє продукцію з природніх матеріалів, без хімічної обробки, призначених
для навчання і розвитку дітей. Свою продукцію компанія реалізує через мережу
(близько 20) власних спеціалізованих магазинів по всій Чехії та мережу інтернетторгівлі.
Міжнародні тендери в Туркменістані
В Туркменістані оголошено міжнародні тендерні конкурси:


на поставку труб і металопродукції.

Для участі в тендері необхідно:
- подати письмову заявку (заявки від компаній, зареєстрованих або які мають
рахунки в офшорних зонах, не приймаються) про бажання брати участь у тендері,
зазначити повну назву учасника, правовий статус, країну реєстрації і реквізити;
- ознайомитись із Законом Туркменістану «Про тендери на поставку товарів,
виконання робіт, надання послуг для потреб держави»
( http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=7949)
та з «Порядком проведення тендера»
(http://ngo-turkmenistan.org/librarv/legislation/regulations/poryadokprovedemvatenderov-po-vyboru-postavshchikov-tovarov-rabot-i-uslug/) і переліком документів,
необхідних для участі в тендері;
- отримати специфікацію лотів, технічні вимоги і основні умови контракту;
- отримати рахунок на оплату коштів в сумі 575 дол. США або еквівалент в
туркменських манатах, без ПДВ і банківських послуг, за один лот.

Один запечатаний конверт з повною тендерною пропозицією, завіреною «мокрою»
печаткою, має бути доставлений за зазначеною адресою до 06 лютого 2020 року і
прийматиметься до розгляду після надходження коштів на рахунок організатора
тендеру. В конверті обов’язково має бути вкладено електронний варіант анкети,
основних умов договору (в форматі «Word») і техніко-економічної специфікації (у
форматі «Excel»).

на поставку запасних частин і матеріалів для тепловозів та вантажних
вагонів; запасних частин для вимірювальних вагонів і колійної техніки,
телескопічних кранів і оцинкованих тросів.
Для участі в тендері необхідно:
- подати письмову заявку (заявки від компаній, зареєстрованих або які мають
рахунки в офшорних зонах, не приймаються) про бажання брати участь у тендері,
зазначити повну назву учасника, правовий статус, країну реєстрації і реквізити;
- ознайомитись із Законом Туркменістану «Про тендери на поставку товарів,
виконання робіт, надання послуг для потреб держави»
(http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=7949) та з «Порядком проведення тендера»
(http://ngo-turkmenistan.org/librarv/legislation/regulations/poryadokprovedemvatenderov-po-vyboru-postavshchikov-tovarov-rabot-i-uslug/)) і переліком документів,
необхідних для участі в тендері;
- отримати специфікацію лотів, технічні вимоги і основні умови контракту;
- отримати рахунок на оплату коштів в сумі 575 дол. США (у т.ч. ПДВ 75 дол.
США), за один лот.
Тендерні документи повинні надаватись окремо в двох пакетах (технічна і
комерційна пропозиція), завірені «мокрою» печаткою мають бути доставлені за
зазначеною адресою до 07 лютого 2020 року і прийматимуться до розгляду після
надходження коштів на рахунок організатора тендеру.
У Молдові оголошено низку міжнародних тендерів з відновлення доріг

Роботи з відновлення ділянки автомобільної дороги R26 Бендери –
Каушани – Чимишлія, км 83+300 – 85+860.
Дата початку процедури – 15.01.2020 р. Дата завершення процедури – 06.02.2020
р.
Орієнтовна вартість робіт – 47,880млн.лей без ПДВ (орієнтовно – 2,75
млн.дол.США). Більш детальну інформацію щодо умов участі у тендері, переліку
робіт та реєстраційної форми для участі у конкурсі можна отримати за
посиланням: https://mtender.gov.md/en/tenders/ocds-b3wdp1-MD1579077597874?tab=contractnotice

Роботи з відновлення ділянки автомобільної дороги R36 Бесарабяска–
Чадир-Лунга - R29, км 20+310 – 32+710
Дата початку процедури – 14.01.2020 р.
Дата завершення процедури – 05.02.2020 р. Орієнтовна вартість робіт –
63,187млн.лей без ПДВ (орієнтовно – 3,63 млн.дол.США). Більш детальну
інформацію щодо умов участі у тендері, переліку робіт та реєстраційної форми
для участі в конкурсі можна отримати за посиланням:
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD1578988083448?tab=contractnotice

Роботи з відновлення ділянки автомобільної дороги G125Чимишлія–
Яргара – Серата Ной, км 2+700 –24+500
Дата початку процедури – 13.01.2020 р.
Дата завершення процедури – 21.02.2020 р. Орієнтовна вартість робіт –
124,486млн.лей без ПДВ (орієнтовно – 7,15 млн. дол. США).

Більш детальну інформацію щодо умов участі у тендері, переліку робіт та
реєстраційної форми для участі у конкурсі можна отримати за посиланням:
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD1578919608401?tab=contractnotice

Роботи з відновлення ділянок автомобільної дороги G109 Делакей –
Бульбоака – R2, км 7+990 – 9+130, км 13+400 – 19+430 Дата початку процедури
– 13.01.2020 р.
Дата завершення процедури – 21.02.2020 р. Орієнтовна вартість робіт –
97,299млн.лей без ПДВ (орієнтовно – 5,59 млн.дол.США).
Більш детальну інформацію щодо умов участі у тендері, переліку робіт та
реєстраційної форми для участі у конкурсі можна отримати за посиланням:
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD1578915230909?tab=contractnotice

Роботи з реконструкції та модернізації ділянки автомобільної дороги
М1 кордон з Румунією – Леушень – Кишинів – Дубасари– кордон з Україною,
км 96+000 – 105+000 Дата початку процедури – 11.01.2020 р.
Дата завершення процедури – 02.03.2020 р. Орієнтовна вартість робіт –
317,180млн. лей без ПДВ (орієнтовно – 18,23 млн. дол. США).
Більш детальну інформацію щодо умов участі у тендері, переліку робіт та
реєстраційної форми для участі у конкурсі можна отримати за посиланням:
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD1578731898229?tab=contractnotice

Роботи з відновлення ділянки автомобільної дороги R31 R30 – Тудора –
Паланка – кордон з Україною, км 0 + 000 – 11 + 000
Дата початку процедури – 09.01.2020 р.
Дата завершення процедури – 03.02.2020 р. Орієнтовна вартість робіт –
69,275млн.лей без ПДВ (орієнтовно – 3,98 млн.дол.США). Більш детальну
інформацію щодо умов участі у тендері, переліку робіт та реєстраційної форми
для участі у конкурсі можна отримати за посиланням:
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD1578577201470?tab=contractnotice

Роботи з відновлення ділянки автомобільної дороги R30 Аненій Ной–
Каушани–Штефан Воде– кордон з Україною, км 82-160-100-860
Дата початку процедури – 09.01.2020 р.
Дата завершення процедури – 03.02.2020 р. Орієнтовна вартість робіт –
101,771млн.лей без ПДВ (орієнтовно – 5,85 млн.дол.США).
Більш детальну інформацію щодо умов участі у тендері, переліку робіт та
реєстраційної форми для участі у конкурсі можна отримати за посиланням:
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD1578575419175?tab=contractnotice
Контактна особа: Drăgălin Cristian, Î.S. «Administra ia de Stat a Drumurilor» (ДП
«Адміністрація автомобільних доріг») 2004, Moldova, mun.Chişinău, Chisinau, str.
Bucuriei 12a Tel.: +37322212296, E-mail: dragalin@asd.md
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

