Від 31.07.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
5 вересня в місті Нур-Султан (Астана) Казахстан відбудеться українськоказахстанський бізнес-форум «Україна – Казахстан, Центральна Азія».
Захід організовано Посольством України в Казахстані, ТПП України,
Торговим домом «Україна-Азія», Національною компанією «KAZAKH INVEST»,
Асоціацією експортерів та імпортерів «ЗЕД» та Центром міжнародної ділової
співпраці за підтримки Посольства Республіки Казахстан в Україні.
Ключовою подією Форуму стануть В2В зустрічі українських і
казахстанських компаній. Національна палата підприємців Республіки Казахстан
«Атамекен», Зовнішньоторговельна палата Казахстану, Палата підприємців міста
Нур-Султан, Торговий дім «Україна – Азія», національні асоціації в сфері АПК та
продовольства, машинобудування та ІТ сектору залучені до формування складу
казахстанських учасників Форуму.
Програма візиту української делегації: https://ucci.org.ua/events/forums-andconferences/ukrayinsko-kazakhstanskii-biznes-forum-ukrayina-kazakhstan-tsentralnaaziia
Для забезпечення Вашої ефективної роботи на Форумі та організації зустрічей з
казахстанськими партнерами просимо заповнити анкету учасника форуму.
Організатори Форуму, за додатковим зверненням, готові забезпечити
індивідуальну ділову програму в рамках візиту, в т.ч. зустрічі в органах місцевої
влади, визначеним організаціям і компаніям, а також інші послуги.
Запрошуємо приєднатись до української бізнес-делегації та представити свою
компанію та продукцію на ринку Казахстану.
Вартість участі в Форумі складає 1 480 або 1 380 доларів США за одно- або
двомісне розміщення, відповідно. Вартість включає: переліт Київ – Нур-Султан –
Київ, розміщення в Radisson Hotel Astana 5*, логістику, відповідно до програми,
сніданок та вечерю, участь у діловій програмі, презентацію компанії в експозиції
Форуму, екскурсійну програму, організацію зустрічей в рамках Форуму.
З питань участі звертайтесь до управління взаємодії з бізнесом Сумської
ТПП, тел.: 0542 77 07 67, 050 407 22 25 та на ел. скриньки: ccisumy@gmail.com
Просимо повідомити про ваше рішення до 12 серпня 2019 року.
Запрошуємо до участі в українсько-синегальському бізнес-форумі
Посольство України в Республiцi Сенегал інформує про намір провести 2224 жовтня 2019 р. в рамках Форуму «Мiжнароднi днi бiзнесу в Українi»
українсько-сенегальський бiзнес-форум.
У разі зацікавленості в участі просимо повідомити Сумську ТПП.
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
Втілюйте ваші мрії з «ФЕРМОЮ ЕКО»!

Равлики Helix Aspersa Muller, Maxima – смачний делікатес і необхідний
для організму людини білок
Телефони для замовлень: +38 05445 2 14 87, 2 13 50
E-mail: mail@kruk.com.ua, tov.kruk@ukr.net
Адреса: вул. Залізнична, 50, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200
ПАТ «СУМИХІМПРОМ» пропонує аграріям близько 50 найменувань добрив
За словами виконавчого директора підприємства Володимира ВОЛКОВА,
ПАТ «СУМИХІМПРОМ» нині є найбільшим енергохімічним комплексом України,
здатним випускати до 50 найменувань продукції, що користується попитом не
лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку: в країнах Європи, Азії,
Америки.
ПАТ «СУМИХІМПРОМ» є базовим підприємством промислового
комплексу України з виробництва складних мінеральних добрив для аграрного
сектора. Підприємство пропонує споживачам широкий асортимент мінеральних
добрив зі значним діапазоном вмісту поживних речовин.
Зважаючи на потреби споживачів, фахівці ПАТ «СУМИХІМПРОМ»
розробили нову технологію виробництва, яка дозволяє отримувати складні
мінеральні добрива різних типів і марок. Нова технологія виробництва дозволяє
поряд із сульфатом амонію вводити до складу добрив ще одну агрономічну цінну
сірковмісну сполуку – сульфат кальцію, і отримувати кальцієвмісні добрива з
різним співвідношенням поживних речовин: NPKS 10:26:26:1, NPKS 15:15:15:8,
NPKS 16:16:16:2, NPKS 12:24:12:8, NPKS 8:24:24:4, NPKS 10:20:20:6, NPKS
4:20:20:4, NPKS 5:16:35:1, NPKS 8:19:29:3.
У виробництві впроваджено виготовлення високоефективних мінеральних
добрив з додатковим вмістом бору: NPKS 14:23:14:7+В та NPKS 14:18:18:6+В.
Широкий асортимент марок доповнюють високоякісні двокомпонентні мінеральні
добрива: NPS 10:40:5, NPS 16:20:14, NPS 20:20:12 та NPS 12:24:12. У 2017 році
випущено нову марку комплексного мінерального добрива: NPKS 6:24:12:6.
Виробничі потужності підприємства дозволяють випускати складні
мінеральні добрива різних марок на рівні 500 тис. тонн на рік.
Усі технологічні процеси організовані на підприємстві відповідно до
міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 14001, що гарантує споживачеві
безпечність та якість виробленого продукту, а також мінімальний вплив на
довкілля.
Особливістю складних мінеральних добрив виробництва ПАТ
«СУМИХІМПРОМ», на відміну від тукосумішей і аналогічних добрив
вітчизняного виробництва, є наявність всіх поживних елементів в одній гранулі.
Це є запорукою відсутності сегрегації при зберіганні й транспортуванні добрив.
До того ж, підприємство гарантує повну відсутність вільної кислотності в
реалізованих добривах, що значно розширює сферу застосування добрив
«Суперагро».
Комплексні мінеральні добрива, що містять усі основні живильні
макроелементи в одній гранулі (N, P2О5 і K), – один із найкращих видів
мінеральних добрив для внесення в ґрунт при посіві та посадці польових
сільськогосподарських культур, овочів, квітів, ягідних, плодових і декоративних
дерев на різних типах ґрунтів.
Усі мінеральні добрива, вироблені ПАТ «СУМИХІМПРОМ», найбільш
збалансовані за елементами мінерального живлення рослин. У них мінімізовані
баластні та виключені шкідливі або небажані домішки. Присутність у

комплексних добривах поживних мікроелементів: сірки, кальцію, бору, заліза,
магнію збільшує цінність цих добрив. Для ефективного застосування
мікроелементів у складі макродобрив необхідно, щоб вони рівномірно
розподілялися в ґрунті, якомога менше вимивалися і довше залишалися
доступними для рослин.
Усі поживні елементи з'єднані в гранулах кулястої форми, що мають високу
механічну щільність, сипучість і низьку злежуваність. Розмір гранул в діапазоні 24 мм сприяє оптимізації режиму мінерального живлення рослин. Виготовлені з
екологічно чистої сировини, комплексні добрива ПАТ «СУМИХІМПРОМ» є
конкурентоспроможними на вітчизняному та зарубіжних ринках.
ПАТ «СУМИХІМПРОМ»
вул. Харківська, п/в 12
м. Суми, Україна
Тел.: +38 0542 67 42 14
Факс: +38 0542 68 30 05
priyomnaya@sumykhimprom.org.ua
www.sumykhimprom.com.ua
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

