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  П’ЯТЬ РОКІВ  
УСПІХУ І 

ПЕРЕТВОРЕНЬ. 
 

Сумська  
торгово-промислова палата:  

20132013  ––  20172017  рокироки  
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Сумська торгово-промислова палата  
 

недержавна неприбуткова самоврядна 
організація 
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Наша місія: 
 

 Підвищення конкурентоспроможності  
   бізнесу; 
 
 Захист інтересів членів палати. 
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Просування експорту. 
 

 засвідчено 93 444 сертифікати до 90 
країн світу; 
 

 за запитами митних органів проведено 

верифікацію 24 сертифікатів   походження 
товарів; 
 

 надано 14 662 висновки про походження 
товарів. 
 

Що ми робимо?  
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Проведено: 
 
 579 товарознавчих експертиз; 
 

 531 експертизу із визначення коду 
товару; 
 

 271 експертизу із засвідчення  
комерційних документів, пов’язаних із 
здійсненням зовнішньоекономічної  
діяльності. 
  

У 2013 – 2017 роках: 
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 20 підприємств області стали членами 

асоціації ДжіЕС1 Україна;  

 685 видам продукції присвоєні штрихові 

коди; 

 124 заявки на присвоєння штрих-кодів 

перереєстровано; 
 засвідчувались форс-мажорні обставини.  

За сприяння фахівців Сумської ТПП: 
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Видано 30 свідоцтв на торгову марку.  
 

   Здійснюється: 
 
 підготовка документів на отримання  
    патенту на винахід, корисну модель; 
 
 супроводження процесу здобуття та  
   розпорядження іншими правами у  
   сфері захисту інтелектуальної  
   власності.  
 

Захист інтелектуальної власності 
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   Електровимірювальна лабораторія 
 

Монтаж та обслуговування: 
 
 Побутових кондиціонерів; 
 
 Промислових кондиціонерів; 
 
 Систем вентиляції; 
 
 Установка систем відеоспотереження. 
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Виставкова діяльність 
та конгрес- сервіс 
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Конференц-зала на 120 місць 
 зручні м`які крісла 
 трибуна, стіл президії, мікрофони 

  Зала для проведення зустрічей, фуршетів 
тощо на 150 місць 
 

 площа 150 кв.м. 
 стільці, столи, мікрофони 

Зала для проведення 
 VIP-переговорів на 30 місць 
 

 площа 40 кв.м. 
 тераса 

 

   Виставковий центр «Іллінський» 
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  25 угод з іноземними партнерами з 22 країн світу  

У сфері зовнішньоекономічної  
діяльності 
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 90 навчальних семінарів для 

744 спеціалістів у сфері публічних 
закупівель; 
 

 46 ділових заходів, зокрема, 
форумів, «круглих столів», 

семінарів для більш як 3000 осіб.  

Довідково-іформаційні та 
консультаційні послуги  
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 Розширення числа членів Сумської торгово-промислової палати; 

 удосконалення менеджменту якості послуг; 

 внесення даних членів Сумської ТПП до Бази інвестиційних проектів; 

 внесення підприємств до недержавного реєстру надійних партнерів 

ТПП України; 

 підготовка документів для участі в міжнародних проектах; 

 організація ділових місій, розвиток бізнес-туризму; 

 проведення навчань та семінарів з актуальних для бізнес-спільноти 

питань; 

 завершення реконструкції виставкового комплексу  «Іллінський» та 

бази відпочинку «Кліментово». 

Наші орієнтири 
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Сумська торгово-промислова палата –  
ваш надійний партнер у сфері бізнесу!  


