Від 31.01.2018 р.

Регіональні та міжнародні заходи
2 лютого ц.р. в приміщенні ТПП України (кім. 401) з 11:00 до 13:00 планується зустріч
керівництва ТПП України та українських підприємців з Південним департаментом
Торгово-промислової палати Киргизької Республіки.
Киргизька сторона висловила зацікавленість у проведенні вищезгаданої зустрічі з
метою обговорення перспектив розвитку українсько-киргизьких торговельно-економічних
відносин, зокрема налагодження співробітництва з українськими підприємцями, які
займаються виробництвом виставкових конструкцій, що включають просторові
конструкції з металевих ферм, рецепції і рекламних стійок.
Окрім того, Південний департамент Торгової палати КР запрошує представників
українського бізнесу взяти участь у міжнародній універсальній торговельній виставціярмарку «Бізнес Леді Євразії – 2018», яка відбудеться у період з 5 до 10 березня 2018 р. у м.
Ош.
У разі зацікавленості щодо зустрічі з представниками ТПП Киргизії, проcимо
повідомити за тел.: 044 461-98-07 або на електронну адресу oas-ier@ucci.org.ua
18 – 24 березня запланована торгова мiсія до Федеративної Республіки Нiгерiя
(м. Абуджа, м. Лагос) та Республiки Гана (м. Аккра) під головуванням
заступника Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України – Торгового
представника України Н.Я. Микольської.
Організаторами бізнес-місії стало Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi
України спiльно з Офiсом з просування експорту при Мiнекономрозвитку.
Основною метою мiсії є вивчення системи експортно-iмпортних вiдносин,
торговельних бар'єрiв i законодавчих особливостей вказаних країн, а також
ознайомлення з веденням господарської i торгової дiяльностi на мiсцевому рiвнi.
У рамках програми торгової мiсiї планується:
проведення зустрiчей з представниками державних iнституцiй
та установ Нiгерії та Гани;
проведення зустрiчей з представниками торгово-промислових палат
м. Абуджа та м. Лагос (Нiгерiя), м. Аккра (Гана);
-

освiтнi заходи щодо особливостей ведення бізнесу в Нiгерiї та Гані.

Аналiтичнi матерiали щодо ринкiв Нiгерії та Гани, iнформацiя про українськi
товари з найбiльшим експортним потенцiалом та перелiки заборонених до iмпорту
товарiв у вказанi країни доступнi за посиланнями:
- огляд ринку Нiгерії: https://epo.org.ua/country-profile-nigeria/
- огляд ринку Гани: httрs://epo.org.ua/country-profile-ghana/
Реєстрацiя компанiй для участi у торговiй мiсії вiдкрита до 31 сiчня 2018 р. за
посиланням: https://goo.gl/ZVqM2n
Контактна особа в офiсi з просування експорту при Мiнекономрозвитку: Марiя
Шевчук, тел: 067-828-20-35, е-mail: mshеvсhukfаlеро.org,ua

26 – 27 березня у м. Абіджан (Кот-д’Івуар) відбудеться 6-ий інвестиційний форум
AFRICA CEO FORUM, присвячений розвитку приватного сектору в Африці.
У разі зацікавленості просимо звертатись до Посольства України в Республіці
Сенегал.
Детальна
інформація
про
форум
за
посиланням
http://www.theafricaceoforum.com/
10 – 14 квітня в Києві відбудеться виставка білоруських виробників «Made in
Belarus. Київ»
Це наймасштабніший виставковий захід Республіки Білорусь в Україні.
У київському «МВЦ» будуть представлені провідні білоруські бренди в сферах
машинобудування і нафтохімії, транспорту і логістики, сільського господарства і
продуктів харчування, деревообробки і будівельних матеріалів, легкої
промисловості, медицини та фармацевтики, інформаційних технологій, туризму.
Відвідувачі виставки «Made in Belarus. Київ» зможуть ознайомитися з продукцією
білоруських компаній-флагманів у сфері машинобудування і промислового
устаткування. Свою продукцію представлять великий виробник стартерів і
генераторів для двигунів автомобілів, автобусів, сільськогосподарської техніки та
спецтехніки ВАТ «БАТЕ», керуюча компанія холдингу «Автокомпоненти» і
світовий виробник кар'єрної техніки ВАТ «БелАЗ» – керуюча компанія холдингу
«БелАЗ-ХОЛДИНГ».
Нічні й денні приціли для стрілецької зброї та мисливських рушниць, прилади
нічного бачення, біноклі, медичну і діапроекціойну техніку запропонує ВАТ
«Рогачевський завод «Діапроектор».
ГТВ, поліефірні волокна і нитки, азотні і фосфорні добрива, скловолокно та
поліетилен високого тиску продемонструють ВАТ «Беларусьгумотехніка» та один
з найбільших промислових комплексів Республіки Білорусь – концерн
«Бєлнафтохім».
Газові, газоелектричних і електричні плити, вбудовану
техніку, очищувачі повітря торгової марки «GЕFЕSТ»
продемонструє СП ВАТ «Брестгазоапарат».
Вироби з трикотажу представить ВАТ «Пінське промислово-торгівельне
об'єднання «Полісся».
Продукти харчування та напої представлять найбільші підприємства Білорусі.
Широкий асортимент сирів і сухих молочних сумішей запропонує ВАТ
«Щучинський маслосирзавод». Морозиво, безалкогольні газовані напої, питну
воду, булочно-кондитерські вироби продемонструє УП «Мінський холодокомбінат
№2». Оновлену лінійку міцних алкогольних напоїв, лікерів, бальзамів і настоянок
представить ВАТ «Мінський завод виноградних вин».
«Взаємний товарообіг України і Білорусі зростає. Наші переваги – ціна,
надійність і якість. Потенціал великий і гріх не скористатися цим. Думаю, що у
2019 році ми маємо вийти на $ 8 млрд. товарообігу», – зазначив заступник
Прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко.
Організатором виставки «Made in Belarus. Київ» виступає Білоруська торговопромислова палата, виставковим оператором – унітарне підприємство
«Бєлінтерекспо». Виставка організовується за підтримки Посольства Республіки
Білорусь в Україні та Торгово-промислової палати України.
28 травня – 1 червня в м. Пекiн (КНР) вiдбудеться 5-a Мiжнародна виставка
торгiвлi послугами «China Beijing International Fair for Trade in Services»
(CIFTIS).
Виставковий захiд є платформою для торгiвлi усiм спектром послуг, визначених
Свiтовою органiзацiєю торгiвлi, а саме послуг у сферах бiзнесу, комунiкацiй,
будiвництва та iнженерiї, фiнансiв, туризму, вiдпочинку, культури i спорту,

транспортних перевезень, охорони здоров'я, освiти, соціального забезпечення,
охорони природи тощо.
Органiзаторами зазначеного виставкового заходу є Мiнiстерство комерцiї Китаю
та Народний уряд м. Пекiн за пiдтримки Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ),
Конференцiї ООН з торгiвлi та розвитку (ЮНКТАД) та Органiзацiї економiчного
спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР).
Щороку до участi у СIFТIS запрошуються мiжнароднi органiзацiї, бiзнес-асоцiацiї
та пiдприємцi у сферi торгiвлi послугами. У СIFТIS-2017 взяли участь 72 тисячi
пiдприємцiв з 96 країн свiту. За пiдсумками заходу було пiдписано 241 контракт
на суму 71,28 млрд. дол. США, серед яких – 55 мiжнародних проектів на суму
13,33 млрд. дол. США.
2–11 листопада в м. Лагос (Нігерія) відбудеться щорiчний спецiалiзований
виставковий захід «2018 Lagos International Trade Fair».
За iнформацiєю Торгово-промислової палати м. Лагос, яка є органiзатором заходу,
«2018 Lagos International Trade Fair» є найбiльшою та найвiдомiшою
торговельною експозицiєю в Захiднiй та Центральнiй Африцi.
Минулого року у «2017 Lagos International Trade Fair» взяли участь представники
бiзнесових кiл Китаю, Тайваню, Iрану, Гани, Камеруна, Республiки Татарстан,
Росiї, Словенiї, Португалії, Данiї, Iспанiї, Швецiї, Iзраїлю, Фiнляндiї,
Люксембурга, Iталiї та Бельгiї.
Детальну
iнформацiю
щодо
умов
участi,
порядку
оформлення
необхiдних
документiв
можна
отримати
вiд
органiзаторiв:
Сола
olusola.oluwadare@lagoschamber.com Мухейс – muheez@lagoschamber.com Люцiана
– luciana@lagoschamber.com
Запрошуємо українські компанії до участі у четвертiй серiї виставок з
вiдбудови Сирiї «Re build Syria 2018»
Заходи відбудуться 2 – 6 жовтня 2018 року на територiї виставкового мiстечка
Сирiї, в Дамаску.
Чи зацікавлені Ви у співпраці з Канадою?
У відповідності до прийнятого рішення З’їздом УСПП 10 листопада 2017 року створено
представництво українського бізнесу в Канаді (Ukrainian Business Agency in Canada).
Очолює зазначену агенцію віце-президент УСПП Сторчак Сергій Олександрович.
З серпня минулого року між Україною та Канадою діє зона вільної торгівлі і очікується, що
канадський ринок буде цікавим та перспективним для українських виробників, експортерів
та імпортерів.
Наразі фахівцями ТППУ та УСПП вивчається зацікавленість українського та канадського
бізнесу у розвитку двосторонньої співпраці, визначаються товарні групи та позиції, що є
пріоритетними в експорті/імпорті.
У цьому контексті просимо Вас взяти участь в опитуванні з визначення перспективних
напрямків співпраці (анкета додається).
Заповнені анкети просимо надсилати на адресу: oas-ier@ucci.org.ua в термін до 01 лютого
2018 р.
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

Литовські компанії шукають партнерів в Україні
За інформацією Шауляйської ТПП, литовські підприємства зацікавлені в закупівлі
бруківки колотої 100х100х100, граніту, габро; білоруських брикетів деревних
паливних, паливних гранул (пелетів), дров (берези, вільхи, дуба, ясена, граба).
Про намір щодо співпраці просимо повідомити на e-mail:
rasa.kripaitiene@chambers.lt або факсом: +370 41 523903
Катарська компанiя «JJ Trading and Services» зацікавлена в налагодженнi
спiвробiтництва з українськими виробниками та експортерами харчових
продуктiв.
Зокрема, згадана компанiя спецiалiзується на iмпортi продуктiв харчування з
рiзних країн свiту i на даному етапi зацiкавлена у закупiвлi для катарського ринку
органiчних продуктів (соусів та соків); звичайних соків (1 л i 200/250 мл);
картопляних чiпсів; молока ароматизованого; дитячого харчування (фруктового
пюре).
«JJ Trading and Services», P.O. Box 1691, Doha, State of Qatar;
Phone: +974 66971031, fax +97444432055;
E-mail: daniel@jjbs.com, info@jjbs.com;
Web: www.jjbs.com .
Латвійська компанія шукає постачальників будівельних матеріалів в Україні
Будiвельна компанiя «Skоntо Вuvе» (офiцiйний сайт http://www.skontobuve.lv), яка
є одним з найбiльших підприємств Латвії, бере активну участь в тендерi з
будiвництва великого об'єкту «Транспортнi склади RIМI», i у зв'язку з цим шукає
виробникiв i постачальникiв металоконструкцiй, сендвiч-панелей та несучих
профiлiв для дахiв, якi вiдповiдали б вимогам Європейського Союзу.
Деталі – в Додатку №1 щодо технiчних параметрiв i обсягiв металоконструкцiй та
Додатку №2 щодо технiчних параметрiв i обсягiв сендвiч-панелей та несучих
профiлiв для дахiв.
Посольство Туркменістану в Україні надало перелік продукції, виготовленої
Міністерством промисловості Туркменістану
З переліком цієї продукції потенційні
посиланням.

споживачі можуть ознайомитися за

Міжнародний тендер в Туркменістані
Державний концерн «Туркменгаз» оголошує мiжнародний тендер на допоставку
обладнання і матерiалiв, будiвництво, пуско-наладку та введення в експлуатацiю
КС «Шaтлик-1», газопроводу «Схiд-Захiд».
Тендернi пропозицiї приймаються до 18:00 13 лютого 2018 року за адресою:
Туркменiстан, м. Ашгабат, Арчабiл шайоли, 56.
Вартiсть пакета тендерних документiв становить 1725 дол. США з урахуванням
ПДВ. Пакети з тендерними пропозицiями приймаються лише пiсля надходження
коштiв на рахунок Державного концерну «Туркменгаз».
Додаткову iнформацiю можна отримати за телефонами: (+99312) 40-37-45 (факт);
40-37-39; 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42. Адреса електронної пошти:
turkmengaz@online.tm.

Тендери в Киргизькій Республіці
Державний комітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької
Республіки поширив перелік аукціонів та конкурсів на 2018 рік. Детальна
інформація – на сайті: www.&kреn.kg, а також за тел.: +996-312-30-05-16.

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги у сфері державних закупівель
Послуги юридичного характеру
Візова підтримка
Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову
Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання
Послуги з електровимірювальних робіт
Рекламна та PR-підтримка бізнесу
Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналівіснику 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

