
 

Від  30.01.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

План  заходів Сумської ТПП на 2019 рік 

1. 8 лютого - Семінар «Експорт товарів та послуг: особливості пошуку 
контрагентів у ході переорієнтації експортних потоків України з СНД до Європи, 
Африки, Азії та Америки» м. Суми 

2. 22-25 лютого - Семінар для жителів сіл територіальних громад Глухівського та 
Середино-Будського районів на тему с/г кооперації (в рамках діяльності дорадчої 
служби) с. Шевченкове, Глухівський р-н, Сумська область 

3. 28 лютого - II Міжнародна конференція «Залучення малого та середнього 
бізнесу до впровадження інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у 
сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг. 
«Енергоефективність-2019» м. Суми 

4. 12 березня - Круглий стіл «Практика засвідчення форс-мажорних обставин. 
Формулювання застереження щодо форс-мажорних обставин у договорах»  
м. Суми 

5. 26 березня Семінар із контролюючими органами на тему «Безпечна експлуатація 
електроустановок, ринок електроенергії» м. Суми 

6. Кінець квітня - IV форум виробників сільськогосподарської продукції 
«Кооперація у аграрній сфері як запорука зміцнення малого та середнього 
аграрного бізнесу Сумщини» Сумська область 

7. Травень - Міжнародний бізнес-форум «Слобожанський міст-2019  

(«SUMY INVEST BRIDGE-2019»)» Бізнес-форум для підприємців Сумської 
області за участю підприємців та офіційних осіб Республіки Ірак у м. Суми м. 
Суми 

8. Травень - Виставка регіонів України та Австрії, Відень, Австрія 

9. 29-31 травня - Участь української делегацiї у роботi Мiжнародної виставки 
«China Home life Show» (Надажин, Польща) м. Надажин (під Варшавою) Польща 

10. 31 травня –3 червня - Участь української делегацiї у роботi Мiжнародної 
виставки «China Home life Show»(м. Стамбул, Туреччина) м. Стамбул 
Туреччина 

11. ІІ півріччя - Другий форум регiонiв України та Бiлорусi за участю Президентiв 
України i Бiлорусi (м. Житомир). Засiдання Українсько-бiлоруської 
консультативної ради ділового спiвробiтництва. м. Житомир, Україна 

12. 12 вересня - IV Форум «Органічне виробництво – повага до себе та своєї землі»
 Сумська область 

13. 5-10 листопада - Участь у міжнародній Китайській виставці «China International 
Import Expo» м. Шанхай, КНР 

Сайт заходу: http://shanghai-expo.org/  



 

12 лютого 2019 року в рамках 8-го засідання Спільної Українсько-словенської 
комісії з питань торговельно-економічного співробітництва  у ТПП України  за 
сприяння Посольства України у Словенії і Посольства Словенії в Україні 
відбудеться українсько-словенський бізнес-форум та чергове засідання 
Українсько-Словенської Ділової Ради. 

 

Програма заходу включатиме пленарну частину, у якій будуть висвітлені 

найближчі перспективи та пріоритетні напрямки українсько-словенського 

економічного співробітництва, умови ведення бізнесу в Україні та Словенії, 

унікальний досвід інтеграції словенської економіки до єдиного ринку ЄС та інші 

актуальні питання, відбудуться також В2В переговори між представниками 

ділових кіл України та Словенії. Уточнену програму заходу та список словенських 

компаній з побажаннями щодо можливої кооперації буде надіслано додатково. 

До участі у форумі запрошуються українські компанії, зацікавлені у 

налагодженні коопераційних стосунків зі Словенією. 

Словенія є високорозвиненою та успішною країною з динамічною 

експортоорієнтованою економікою, яка посіла міцні позиції на європейських та 

світових ринках. До пріоритетних напрямків українсько-словенського ділового 

співробітництва належать туризм, фармацевтика, аграрний сектор, будівництво, 

альтернативна енергетика, енергоефективніть та енергозбереження, переробка 

відходів, очистка та утилізація стічних вод, деревообробка, логістика. Основні 

статті експорту з України до РС: деревина та вироби з неї, свинець та вироби з 

нього, залізничні локомотиви, меблі, продукти неорганічної хімії, їстівні плоди та 

горіхи, електричні машини, вироби з чорних металів та ін. Основні статті імпорту 

з РС до України: фармацевтична продукція, ядерні реактори, котли, електричні 

машини, харчові продукти, папір та картон, пластмаси та полімерні матеріали та 

ін. Участь у бізнес-форумі дозволить представникам українського бізнесу 

встановити прямі ділові контакти, налагодити взаємовигідні коопераційні зв’язки, 

отримати актуальну інформацію про ситуацію на цікавих для них словенських 

ринках, ознайомитись з досвідом виходу Словенії на ринки ЄС. 

Робочі мови заходу – українська та англійська, переклад 

забезпечується. 

Реєстрація: для участі у семінарі прохання не пізніше 05 лютого 

зареєструватися за посиланням https://goo.gl/NCyHXZ 

Дата проведення: 12 лютого 2018 р. (вівторок), 10.00. Початок реєстрації – з 
09.30 год. 
Місце проведення: конференц-зала ТПП України (Київ, вул. Велика 
Житомирська, 33) 

Вартість участі: 480 грн. (у т.ч. ПДВ), для підприємств – членів ТПП 
України – 360 грн. 

Контакти для отримання додаткової інформації: 

ТПП України – тел.: (044) 461 98 08, E-mail:  boi-ier@ucci.org.ua (Ольга 

Бондаренко) 

 

26-28 березня 2019 року в Дубаї вiдбудеться The International Property Show – 
найбiльший спецiалiзований захiд у сферi iнвестицiй у проекти та об'єкти 
нерухомостi за кордон на Близькому Сходi. 

The International Property Show є ключовим заходом для iнвестицiйних i 

фiнансових компанiй, девелоперських та будiвельних компанiй з рiзних країн свiту, 



якi зустрiчаються для обговорення поточної ситуацiї на свiтовому ринку 

нерухомостi, презентацiї проектiв i готових об'єктiв нерухомостi, пошуку 

iнвестицiй та налагодження дiлових взаємовiдносин. 

У рамках the International Property Show також проходять профiльнi 

конференцiї та презентацiї, B2B сесiї з потенцiйними партнерами та iншi дiловi 

заходи. Додатково для учасникiв i вiдвiдувачiв дiє он-лайн система Business 

matchmaking для бiльш ефективної презентацiї проектiв i проведення переговорiв 

з потенцiйними iнвесторами. Детальна iнформацiя про захiд – на офiцiйному сайтi: 

http://www.internationalpropertyshow.ae/ 

Цього року Торгово-промислова палата Україна формує нацiональний 

стенд України на the International Property Show. Вартiсть участi – вiд 8 000 

доларiв США. До вартостi входить – робоча зона, iнформацiйна стiйка, барний 

стiлець, стiл, два стiльцi, iндивiдуальне брендування. 

Запрошуємо Вас приєднатись до нацiонального стенду України на 

найбiльшому профiльному заходi Близького Сходу – the International Property 

Show. Це можливiсть для вашої компанiї презентувати проекти широкому колу 

iнвесторiв з рiзних країн свiту, налагодити ефективну спiвпрацю та отримати 

практичний результат вiд участi в заходi. 

3 питань участi просимо звертатись до: 

- Голято Андрiя +380 (67) 662-96-56, a.goliato@gmail.com 

Малаховської Станiслави +380 (44) 279-17-50, (067) 232-92-20, ems58@ukr.net 

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 

 

Про інвестиційні можливості Павлодарської області Республіки Казахстан 
та спеціальну економічну зону «Павлодар». 
Як зазначається в листі Голови Правління АТ «Керуючої компанії Спеціальної 
економічної зони «Павлодар» А.Турсингалієва, Регіон має значний інвестиційний 
потенціал завдяки розвиненій промисловості. В області зосереджені значні обсяги 
мінерально-сировинних ресурсів, створені необхідні умови для розвитку бізнесу, 
також функціонує спеціальна економічна зона «Павлодар». 

Керівництво Спеціальної економічної зони «Павлодар» зацікавлене у 
співпраці з українськими партнерами. 

Контакти: info@sez-pvl.kz  +7 776 103 12 12 (call-центр), + 7 771 697 10 91 
(whаtsарр, vibеr, telegram), сайт: www.sezpv.com. 

 

Ряд іранських компанiй зацікавлені в закупiвлi в Українi нерафiнованої 

соняшникової та соєвої олiї  

Про це йдеться в листі Палати промисловостi, торгiвлi, сiльського 

господарства та шахт провiнцiї Альборз (Iсламська Республiка Iран).  

Об'єм поставок – 30 тис. тонн. Пункт призначення – Iранський порт Imam 

Khomeini Port. Оплата через Turkish Bank 



 

ТОВ «Арсенал» 2005 ЛТД шукає замовників на ливарні вироби з чавуну, сталі, 

бронзи, латуні, міді, алюмінію 

Контакти: arsenal2005.all.biz, arsenalltd@ukr.net, arsenalltd_2005@ukr.net 

(057) 784 01 84,  (057) 784 02 02  (факc) 

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 

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



