
 

Від  30.10.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

7 листопада в приміщенні ТПП України (м. Київ, вул. Велика Жито- 
мирська, 33, конференц-зала «Chamber Media», 1-й поверх) відбудеться  
зустріч представників ділових кіл із Заступником Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України –Торговим 
представником України Тарасом Качкою 
 
Метою зустрічі є обговорення майбутніхпріоритетів державної політики у  
Сфері міжнародної торгівлі, сучасного стану та новітніх планів розбудови 
системи підтримки експорту. 
Програма зустрічі (до програми можуть вноситись зміни) передбачає: 
 
11:30 – 12:00 – реєстрація учасників  
12:00 – 12:10 – відкриття зустрічі, вітальне слово Президента ТПП України  
Г.Д. Чижикова 
12:10 – 12:30 – виступ Заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України – Торгового представника України  
Тараса Качки 
12:30 – 13:20 – серія запитань та відповідей у форматі «діалог влади з бізне- 
сом» 
Модератор: Віце-президент ТПП України В. В. Король 

13:20 – 13:30 – підбиття підсумків зустрічі та закриття заходу 

Участь у заході безкоштовна. 
Попередня реєстрація обов’язкова.  Посилання для реєстрації: 

https://bit.ly/2LTDOqI 

За додатковою інформацією просимо звертатись до Дирекції з питань 
зовнішньоекономічної діяльності ТПП України, тел.: 044-461-98-17;  

Е-mail: rea-zed@ucci.org.ua або mgb-zed@ucci.org.ua 

 

5-7 листопада у Мiжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський 
проспект, 15) вiдбудуться спецiалiзованы виставки 

 XVII Мiжнародна спецiалiзована виставка «AQUA UKRAINE-2019» 
(водо підготовка, водопостачання, водовiдведення, очищения стiчних вод, насосне 
обладнання, труби та трубопровiдна арматура, фiльтри, прилади контролю та 
облiку) 

 XII Мiжнародна спецiалiзована виставка «Енергоефективнiсть. 
Вiдновлювана eнepгeтикa-2019» (вiдновлюванi джерела енергiї, обладнання для 
замiщення природного газу, альтернативнi види палива, енергозберiгаючi 
технології, обладнання, матерiали для промисловостi, ЖКГ, АПК) 

 XVII Мiжнароднi спецiалiзованi виставки «KoмyнTex-2019», 
«ДopTexEкcпo-2019» (комунальна та дорожньо-будiвельна технiка, спецтехнiка, 
управлiння вiдходами, благоустрiй, засоби органiзацiї дорожнього руху, освiтлення 
вулиць та дорiг) 



 IX Спецiалiзована виставка «ЄвpoБyдEкcпo-2019» (будiвельнi матерiали, 
конструкцiї, технології для промислового, житлового будiвництва та соцiальної 
сфери, iнструменти, обладнання) 

 VII Спецiалiзована виставка «Екологiя пiдпpиємcтвa-2019» (очищення 
промислових викидiв в атмосферу, утилiзацiя вiдходiв виробництва, полiмерiв, 
гумовотехнiчних виробів, екологiчний монiторинг, поводження з небезпечними 
вiдходами) 

 II Мiжнародна спецiалiзована виставка «ELECTRO INSTALL-2019» 
(низьковольтне обладнання, комплектнi пристрої, вимiрювальна технiка, кабелi, 
кабеленесучi системи, електромонтажнi матерiали та iнструменти, 
електроустановчi вироби, електроннi компоненти, свiтлодiоди, привiдна технiка, 
системи автоматизацiї будiвель) 

 XVII Мiжнародна спецiалiзована виставка «Енергетика в 
пpoмиcлoвocтi-2019» (електротехнiчне, енергетичне устаткування та технологи 
для електростанцiй, пiдстанцiй електромереж i систем електропостачання 
промислових пiдприємств) 

 IV Мiжнародна спецiалiзована виставка гiрничодобувної промисловостi 
«MINING & MINERALS EXPO-2019» (гiрничодобувнi технології, технiка для 
кар'єрних i пiдземних робіт, гiрничi iнструменти, конвеєрнi системи, збагачувальне 
та переробне обладнання) 

 IV Мiжнародна спецiалiзована виставка «HAФTOГAЗEKCПO-2019» 
(технології, обладнання та сервiси для розвiдки, видобутку, транспортування, 
розподiлення, переробки та зберiгання нафти i газу) 

 XVI Спецiалiзована виставка «AГPOФOPУM-2019» (технiка, запчастини, 
обладнання для переробки с/г продукцiї, добрива, засоби захисту рослин, корми). 

Одночасно з виставками за участю високих посадових осiб вiдбудуться науково-
практичнi заходи, присвяченi актуальним питанням сьогодення щодо реалiзацiї та 
вдосконалення державної полiтики в реальному секторi економiки. 

Виставки відбудуться за пiдтримки та активної участi Мiнiстерства розвитку 
громад та територiй, Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля, 
Держводагенства, iнших галузевих інституцій. 

 

12-15 листопада ц.р. в м. Мінськ відбудеться ХХV Міжнародна спеціалізована 
виставка-ярмарок «ПРОДЕКСПО-2019» 

Це найбільший профільний захід виробників продовольчих товарів в Республіці 
Білорусь (РБ).  

Організатор заходу – УП «Національний виставковий центр «БІЛЕКСПО» 
запрошує профільні українські компанії до участі в зазначеному заході.  

Попередньою програмою «ПРОДЕКСПО-2019» передбачається, окрім виставково-
ярмаркових заходів, проведення:  

 Конгресу «Харчова промисловість РБ в умовах поглиблення інтеграційних 
процесів»,  

 Міжнародного симпозіуму хлібопекарів,  

 Міжнародного кулінарного кубку,  

 Міжнародного дегустаційного конкурсу алкогольних та безалкогольних 
напоїв «Золотий келих»,  

 семінару «Інтелектуальна власність в харчовій промисловості»,  



 бліц-переговорів між торговельними мережами та виробниками 
продовольчих товарів.  

Програма «ПРОДЕКСПО-2019» доступна за посиланням в Інтернеті: 
https://prodexpo.by/ 

 Умови участі в Міжнародному дегустаційному конкурсі «Золотий келих» ви 
знайдете за посиланням: https://www.zalatykelih.by/o-konkurse 

 

14-16 листопада в Торгово-Промисловій палаті України відбудеться навчання з 
набуття кваліфікації/перекваліфікації спеціалістів ПЕСТ контролю  

Запрошуються:  

 фахівці для підвищення кваліфікації;  

 фахівці, які вже працюють у спеціалізованих підприємствах з ПЕСТ контролю та 
фумігації;  

 фахівці аграрних компаній та компаній, які займаються виробництвом та збутом 
харчової продукції;  

 особи, які бажають мати нову перспективну та високооплачувану професію.  

Курс навчання проводять висококваліфіковані фахівці – практики ВГО 
«Фумігаційна асоціація», ГО «Продовольча безпека України», ТОВ 
«Спецтехнологія», ТОВ «Спецспектр», ТОВ «Вента груп», ТОВ «ЕДС Плюс», 
фітосанітарна служба, заслужені лікарі України, провідні аудитори. За 
результатами навчання видається Посвідчення про проходження курсу та 
надається можливість здати відповідний іспит, підтвердивши кваліфікацію на 
отримання СЕРТИФІКАТУ (за окрему плату), який значно полегшує 
проходження тендеру. 

НОВИНКИ цього сезону – СЕРТИФІКАТИ знижки на придбання обладнання для 
ПЕСТконтролю та засоби боротьби зі шкідниками.  

З умовами участі можна ознайомитися тут. 

Реєстрація у довільній формі (вказати прізвище, ім'я, компанію та телефон) за 
електронною адресою: svitlanabsg@ukr.net  

Довідки за тел.: 0953003621, 0508108437 

 

15-26 листопада в Іраку (провiнцiя Васiт) відбудеться IV Мiжнародна 
Виставка-фестиваль «Промисловiсть i торгiвля у Васiт»/ «4th Wasit 
International Industry and Trade Exhibition and Festival» 

Організатори: Департамент зовнiшньоекономiчних вiдносин Мiнiстерства Торгiвлi 
Республiки Iрак, Компанiя з реклами та органiзацiї виставок i конференцiй 
«GOLDEN FALCON».  

Контакти e-mail: azhar21hadi@yahoo.com info@goldenfalconfairs.net 

телефони: 009647901755296; 009647702829999 

 

21-22 листопада в м. Алтати (Казахстан) в Міжнародному центрі перемовин 
рітейлерів та постачальників відбудеться Конвент «WORD OF TRADE» 

Це щорічний захід, на якому підбиваються підсумки року, що минає, та готуються 
до зустрічі Нового року. З програмою Конвента можна ознайомитися тут. 

Для участі у цьому заході слід заповнити Анкету. 

https://pestcontrol.org.ua/events/zakliuchnyi-u-2019-rotsi-nabir-na-kurs-spetsialist-z-pest-kontroliu
https://ucci.org.ua/uploads/files/5d89e2342d08f246727482.pdf
https://ucci.org.ua/uploads/files/5d89e15e3afae305982261.docx


 

26-29 листопада в м. Афiни (Грецiя) проходитиме грецько-український бiзнес-
форум  

Ключовими напрямками бiзнес-форуму визначенi аграрна, харчова промисловiсть, 
судноремонт/суднобудування, iнновацiї.  

Програмою форуму також передбаченi вiдвiдання виробничих потенцiалiв мiст 
Патри та Ламiя, зустрiчi з представниками органiв мiсцевого самоврядування та 
бiзнесом. 

Зазначений захiд вiдбуватиметься за участi представникiв дiлових кiл Грецiї, 
Федерацiї пiдприємцiв Грецiї, торгових палат мiст Афiни та Пiрей. 3 української 
сторони спiворганiзатором виступає ГС «Мiжнародний центр сприяння 
пiдприємництву».  

 

Розвиток вільних економічних зон у сучасному Таджикистані  

Це тема економічного форуму «Можливості для розвитку», який відбувся 11 
жовтня ц.р. у м. Куляб (Хатлонська область Республіки Таджикистан).  

У роботі форуму взяла участь делегація Посольства України на чолі з Послом, яка 
прибула на захід на офіційне запрошення МЗС та Мінекономрозвитку країни 
перебування.  

Під час робочих розмов з заступником Глави Уряду РТ А.Іброхімомта та 
заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі РТ Т.Джуразодою Послом 
України В.М. Серватюком було доведено позицію щодо зацікавленості 
України у активізації взаємовигідного двостороннього економічного 
співробітництва, зокрема, збільшення українського експорту в РТ та 
подальшої участі українських компаній у реалізації перспективних проектів у 
Таджикистані.  

Сучасна динаміка двосторонніх відносин із Таджикистаном дозволяє робити 
висновки про налаштованість таджицької сторони на розвиток та поглиблення 
економічної взаємодії із нашою державою. Наразі одним з важливих питань 
двостороннього діалогу залишається визначення термінів проведення у м. Київ 
П’ятого засідання Спільної міжурядової українсько-таджицької комісії з питань 
економічного співробітництва. 

 

17 жовтня 2019 р. набув чинності Закон Туркменістану «Про внесення змін і 
доповнень до Закону Туркменістану «Про вільні економічні зони»  

Змінами і доповненнями до згаданого Закону: 

 доповнено частину 3 статті 11: «Підведення систем газо-, електро-, 
водопостачання, каналізації, зв’язку і доріг до меж вільних економічних зон 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Туркменістану і відповідних 
галузей, а також залучених коштів»;  

 стаття 12: «Розробка і реалізація державної політики в сфері вільних 
економічних зон здійснюється Кабінетом Міністрів Туркменістану і Міністерством 
фінансів та економіки Туркменістану (уповноважений орган)».  

 Для реалізації цілей створення вільних економічних зон (ВЕЗ) постановою 
Кабінету Міністрів Туркменістану може бути надано повноваження Союзу 
промисловців і підприємців Туркменістану заснування підприємства, що здійснює 
адміністративне управління конкретною ВЕЗ. 

 Нерухоме майно державної власності, що знаходиться на території 
конкретної вільної економічної зони, закріплюється за підприємством, яке 
здійснює адміністративне управління конкретною ВЕЗ з правом господарського 
ведення або з правом оперативного управління в особливому правовому режимі. 

dresurs.smr.gov.ua/content/uploads/2017/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80.-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83.pdf


Підприємство, що здійснює адміністративне управління конкретною ВЕЗ, за 
організаційно-правовою формою є підприємством громадської організації, є 
юридичною особою, користується статусом Комітету і йому на території 
конкретної ВЕЗ, адміністративне управління якою покладене на нього, належать 
повноваження Комітету.  

Підприємством, яке здійснює адміністративне управління конкретною ВЕЗ, керує 
начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Союз промисловців і 
підприємців Туркменістану.  

З текстом Закону Туркменістану «Про вільні економічні зони» можна 
ознайомитися за посиланням: https://www.parahat.info/law/parahat-info-law-02ao 

17 жовтня 2019 р. набув чинності Закон Туркменістану «Про внесення змін і 
доповнень до Закону Туркменістану «Про торговельну діяльність» 

Серед змін, зокрема: 

 в частині 2 статті 20 слова «у випадку змін» і «повідомити про це місцеві 
органи» замінено, відповідно, словами: «до зміни» і «узгодити це з місцевими 
органами»;  

 в частині 1 статті 21 після слова «об’єктах» доповнено: «і суб’єктах 
торгової діяльності, у власності яких є ці об’єкти»;  

 в пункті 9 статті 26 слово «найменування» замінено словом «маркування»;  

 пункт 1 статті 35 доповнено пунктом 1.1. «представляти в уповноважений 
орган дані, необхідні для ведення Державного торговельного реєстру».  

З текстом Закону Туркменістану «Про торговельну діяльність» можна 
ознайомитися за посиланням: https://www.parahat.info/law/2016-04-07-zakon-
turkmenistana-o-torgovoy 

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 

 

У Грузій оголошено аукціон з продажу готеля «Боржомі-Лікані» 

Більш інформації про об’єкт знайдете тут 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Засвідчення форс-мажорних обставин 

Цінові дослідження 

https://cci.vn.ua/wp-content/uploads/2019/10/MZS-UCCI-HOTEL-BATUMI-LIKANI-AUCTION-Oct.2019.pdf
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/


Засвідчення документів комерційного характеру 

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/zasvid_dokum/
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



