Від 22.05.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
30 травня о 10:00 Програма USАID «Конкурентоспроможна економiка
України» запрошує взяти участь у круглому столi щодо реформування
законодавства у сферi засобiв торговельного захисту (за адресою: м. Київ, вул.
Богдана Хмельницького, 17/52 «А», Бiзнес-центр Леонардо 1, 5-й поверх)
На запит представникiв бiзнесу, малих та середнiх пiдприємств, асоцiацiй та
провiдних юридичних компанiй Програма USАID «Конкурентоспроможна
економiка України» органiзовує обговорення законопроектів 8102-8106* щодо
захисних заходiв, захисту вiд субсидованого та демпiнгового iмпорту та змiн до
iнших законодавчих актiв щодо торговельного захисту.
Просимо розглянути можливiсть щодо вашої участi у круглому столi.
Просимо пiдтвердити участь, надiславши електронного листа на пошту
аglаdshtеin@серukraine.org
30 травня об 11:00 в конференц-залі УКРІНФОРМ (м. Київ,
вул.Б.Хмельницького, 8/16, відбудеться дискусія «Державна підтримка:
між бізнесом, зобов’язаннями та бюджетними обмеженнями».
Організаторзаходу:Спілка підприємців малих,середніх і приватизованих
підприємств України.
У ході дискусії обговорюватимуть такі питання:
1) Якої думки український бізнес щодо держпідтримки?
2) Чи є в України ресурс на держпідтримку і якою може бути її форма
(прямі трансферти, податкові пільги, пільгові кредити, індустріальні парки
тощо)?
Робоча мова заходу: українська та англійська (синхронний переклад).
Реєстрація на захід обов'язкова:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezhyVVc1eYd0wlJsVQfFVE0Uzm4Tndg
dj320Jt55iBRAMXxQ/viewform
Проведення дискусії здійснюється в рамках проекту «Чи потрібен Україні
протекціонізм? Можливості та обмеження
ПВЗВТ з ЄС» http://www.ier.com.ua/ua/projects?pid=6071http://www.ier.com.ua/ua/pro
jects?pid=6071
4 червня в м. Київ ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business та Офіс з
просування експорту України запрошують українських виробників продуктів
харчування на практикум «ABSORB GEORGIA: Торгові можливості на ринку
Грузії для виробників продуктів харчування»
Точні час та адресу проведення буде повідомлено разом з підтвердженням вашої
участі.
Пріоритетні категорії продукції: випічка, шоколад та вироби з шоколаду,
перероблені фрукти та овочі, молочна продукція, перероблене м'ясо.
В рамках практикуму Ви дізнаєтесь:

- Чим цікавий для українських виробників готових продуктів ринок Грузії: обсяг
ринку, купівельна спроможність на ринку, тренди, аналіз споживачів.
- Що потрібно знати для того, щоб експортувати в Грузію?
- Особливості бізнес-культури Грузії, які слід враховувати.
- Програму та умови участі в Торговій місії до Грузії для виробників харчових
продуктів.
Мова заходу: українська та англійська, переклад не передбачено.
Реєстрація триває до 29 травня включно за посиланням: http://bit.ly/AbsorbGeorgia
Подробиці: https://preview.mailerlite.com/z8e9q0
3-7 червня запрошуємо до участі в «Українському експортному тижні-2019»
Захід організований Торгово-промисловою палатою України спільно з
Мінагрополітики, Мінекономрозвитку та іншими органами державної і місцевої
влади
«Український експортний тиждень0-2019» – це національна виставково-конгресова
платформа з комплексного представлення експортного потенціалу України,
популяризації та просування товарів і послуг на світовий та європейські ринки.
Упродовж 3–7 червня відбудеться понад 40 ділових заходів (панельних дискусій,
воркшопів, B2B-зустрічей), зокрема:


V Національний експортний форум (ТПП України, 3 червня);

виставка «АГРО – 2019» (Національний комплекс «Експоцентр України»,
4–7 червня);



Міжнародний аграрний форум «АГРО 4.0» (Національний комплекс
«Експоцентр України», 4–6 червня).

ВИ ЗМОЖЕТЕ:
отримати відповіді на всі питання з фінансової, економічної,
зовнішньоекономічної, валютної сфер;


з перших вуст дізнатися про актуальні й ефективні інструменти фінансової
підтримки (інвестицій у бізнес);



установити прямі контакти з іноземними партнерами;



презентувати свої проекти та розробки іноземним інвесторам;


налагодити ділові стосунки з представниками вітчизняного бізнесу (B2Bкомунікації).

Концепція «Українського експортного тижня – 2019»
Програма «V Національного експортного форуму» (ТПП України, 3 червня)
Program of the V NATIONAL EXPORT FORUM
Програма «Міжнародного аграрного форуму «АГРО 4.0» (Національний комплекс
«Експоцентр України», 4–6 червня)
Запрошуємо компанії виступити партнерами зазначених заходів.
Умови партнерства (дивитися презентацію).
Презентація «Українського експортного тижня – 2019»
Участь у заході безкоштовна, за умови попередньої реєстрації.
Участь в урочистому прийомі – 600 грн з ПДВ.
Контактні особи ТПП України: Олена Барсук – тел.: (044) 584 28 19, e-mail: bea-

zed@ucci.org.ua; Ольга Гордина – тел.: (044) 584 28 19, e-mail: gov-zed@ucci.org.ua.
Представників ЗМІ просимо акредитуватися до 14:00 2 червня 2019 року за
телефоном: 044 584 28 36 або за електронною адресою: press@ucci.org.ua
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
Спеціальна економічна зона «Павлодар» Спеціальна економічна зона
«Павлодар» – нові можливості для українського бізнесу
Спеціальна економічна зона «Павлодар» розташована за 200 км від кордону з
Росією і дозволяє бізнесу безперешкодно експортувати свою продукцію без
митних зборів. За 8 років роботи понад десять великих виробників оцінили
переваги майданчика завдяки особливим податковим та митним умовам, що
повністю звільняють бізнесменів від основних видів податків і митних зборів.
Створені особливі сприятливі умови економічної зони у вигляді нульових ставок
на митні збори, ПДВ, ВПП, майнові та земельні податки, а також безкоштовне
надання земельних ділянок дозволяють значно зменшити витрати підприємців і
відкривають нові можливості для ведення прибуткового бізнесу. Особливий
правовий режим діє для інвесторів, орієнтованих на реалізацію проектів у галузях
хімії, нафтохімії і металургійної промисловості.
Розвинена логістична інфраструктура, відсутність бюрократичних зволікань,
багата ресурсно-сировинна база регіону, представлена величезними запасами
вугілля, алюмінію і генерованої електроенергії дозволили визнати в 2018 році ВЕЗ
«Павлодар» найкращим майданчиком у світі для ведення бізнесу за версією
британського видання Financial Times «Best recourse and raw materials».
У спеціальній зоні зареєстровано близько 30 учасників. За результатами минулого
року обсяг залучених інвестицій тут збільшився майже вдвічі. Сама ВЕЗ визнана
кращою спецзоною Казахстану 2018 року.
Уряд Казахстану усіляко сприяє тому, щоб у Павлодар прийшли десятки компаній
з України. Запроваджені поліпшені умови в'їзду в країну для іноземних інвесторів,
перш за все, це стосується процесів впровадження електронної візи, проходження
кордону, міграційного обліку, захисту прав та інтересів інвесторів за допомогою
інвестиційного омбудсмена і Ради іноземних інвесторів при Президентові
Республіки Казахстан.
Земельні ділянки надаються учасникам ВЕЗ безкоштовно в оренду до 25 років,
при цьому по завершенні терміну дії оренди у інвестора виникає пріоритетне
право викупу земельних ділянок за кадастровою вартістю.
Офіційний сайт: www.sezpv.com
Електронна пошта: info@sez-pvl.kz
Сторінка в Facebook: @ sez.pv
Контактні телефони: Call-центр: +7 776 103 12 12
WhatsApp, Viber, Telegram: +7 771 697 10 91
Міський номер: +7 7182 730 260
Південноафриканська компанія «Linkorp Projects» шукає в Українi
постачальників соняшникової олiї та пастеризованого молока для потреб

замовникiв у ПАР та iнших країнах регiону.
Контактна iнформацiя компанiї:
6th Avenue Rondebosch Cape Town
The Republic of South Africa
Контактна особа:
Mr. Saliem Kahn
тел.: +2782 851 7351
e-mail: linkоrp@mwеb.со.zа
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
е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

