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Організація національного 
стенду в Барселоні: виклики 
та шляхи вирішення проблем

Центр підтримки експорту Київської ТПП  
організував український колективний стенд 
на одній з найбільших міжнародних продо-
вольчих виставок «Alimentaria 2016», яка 
проходила 25-28 квітня у Барселоні� «Дуже 
приємно, що організація українського стен-
ду на виставці в Барселоні визвала значний 
інтерес не тільки серед відвідувачів вистав-
ки, але й серед української громади Іспанії» 
- про це повідомив Віце-президент Київської 
торгово-промислової палати Дмитро Беспа-
лов� Він також зазначив, що Центр підтрим-
ки експорту Київської ТПП організовує стен-
ди на багатьох виставках по всьому світу, а 
саме ОАЕ, Південна Африка, Ангола, Фран-
ція, Німеччина, Іспанія, Китай, Індія� 

Україна вперше  
прийняла участь в одній  
з найбільших міжнародних 
продовольчих виставок

Одна з найбільших міжнародних продо-
вольчих виставок «Alimentaria-2016» прохо-
дила 25-28 квітня у Барселоні, на якій Центр 
підтримки експорту Київської ТПП  організу-
вав український колективний стенд за учас-
ті провідних українських виробників харчо-
вої, молочної, кондитерської та зернової га-
лузей� «Вперше в цьому важливому заході 
приймала участь наша держава� Для України 
це була знакова подія, можливість презенту-
вати аграрний сектор і нашу сільгосппродук-
цію на важливому міжнародному форумі» – 
повідомили в об’єднанны українців в Барсе-
лоні «Українці Каталонії� Ми і світ»�

4000 іноземних компаній з 78 кран пред-
ставили цього року свою продукцію на ви-
ставці� За офіційними даними, виставку від-
відали близько 140 тисяч професіоналів з 
157 кран світу� 

Детальніше
Детальніше
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www.vnews.agency
http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/787.html
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Сьомий міжнародний форум 
«Київська весна 2016»

Проблеми українського бізнесу, виходу 
українських підприємств на нові ринки, ін-
вестування в Україну, зміни підходів у дер-
жавній політиці підтримки вітчизняного ви-
робника, стимулювання експортної діяль-
ності українських підприємств – ці та багато 
інших питань обговорили учасники сьомо-
го міжнародного форуму «Київська весна 
2016», який проходив 25– 27 травня в Києві� 
Організатор заходу – Київська торгово-про-
мислова палата�

За словами президента КТПП Миколи За-
сульського, Київська торгово-промислова 
палата у своїй діяльності і Стратегії розви-
тку враховує той факт, що столиця Украї-
ни – місто Київ є одним з потужних україн-
ських експортерів: «Так, тільки в 2015 році 
підприємствами Києва експортовано про-
дукції майже на 9 млрд� доларів США, а зо-
внішньоторговельні операції здійснювали-
ся з партнерами з 198 країн світу� 

При Київській ТПП створено 
Комітет з питань безпеки 
ведення бізнесу

Про створення Комітету домовились 
учасники круглого столу «Безпека ведення 
бізнесу», який відбувся 23 травня у Київській 
торгово-промисловій палаті� До обговорен-
ня цього питання долучились представники 
законодавчої влади України та Києва, судді, 
керівники Ради адвокатів Києва, керівники 
промислових підприємств та бізнесу, кон-
салтингових та юридичних компаній� У хо-
ді дискусії були порушені питання, які сто-
суються основних загроз ведення бізнесу 
в Україні, також визначено напрями, які по-
требують безпеки в першу чергу� Крім того, 
учасники заходу говорили про дієві інстру-
менти протидії загрозам� 

Заступник бізнес-омбудсмена Ярослав 
Грегірчак ознайомив учасників засідання із 
роботою Ради Бізнес-омбудсмена� «Ми нова 
не зовсім традиційна, але вочевидь доволі 
потрібна інституція для України� Детальніше

Детальніше
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Представники укрбізнесу 
зустрілися з В. Гройсманом

27 травня 2016 р� за ініціативи ТПП Украї-
ни, відбулася зустріч представників україн-
ського бізнесу з Прем’єр-міністром України 
Володимиром Гройсманом� У цьому заході 
взяли участь понад 100 представників ма-
лого, середнього та великого бізнесу а та-
кож міністри і керівники органів державної 
влади� Під час зустрічі Прем’єр-міністр Грой-
сман В� Б� анонсував пріоритетні завдання 
української влади та план пріоритетних кро-
ків Уряду на 2016 р� у економічній сфері� 

Також українськими підприємцями була 
порушена низка системних питань, що ста-
новлять інтерес для сучасного бізнесу, а саме:

– надмірне податкове навантаження на 
промислові підприємства у сфері земель-
них відносин, що призводить до значного 
збільшення плати за землю;

– удосконалення процедур бюджетного 
відшкодування ПДВ;

– недоліки роботи митниці;
– збереження мораторію на вивіз нео-

бробленої деревини;
– вирішення питання щодо створення в 

Україні Експортно-Кредитного Агентства;
– вироблення механізмів протидії зло-

вживанням пов’язаним з експортом горіхів;
– розвиток української ІТ галузі;
– встановлення мінімальних цін на алко-

гольні та тютюнові вироби;
– створення департаменту промислової 

політики у складі Мінекономрозвитку;
– створення індустріальних парків�

Кращі столичні виробники 
представили власну продукцію 
на виставці «Зроблено в Києві»

Продукцію кращих підприємств Києва 
було представлено на виставці-презентації 
«Зроблено в Києві» в рамках національного 
проекту серії виставкових заходів «Зробле-
но в Україні», яка відбулася в Торгово-про-
мисловій палаті України 27 травня 2016 року� 
У виставці взяли участь понад 100 столичних 
підприємств Серед них – ДП ВО «Київпри-
лад», ПрАТ із виробництва інсулінів «Індар», 
Науковий парк «Київська політехніка», ТОВ 
«Перший трубний завод», «АтомКомплекс-
Прилад» та інші� Захід цей, за словами орга-
нізаторів, спрямований насамперед на роз-
виток промислового комплексу міста Києва 
та охоплює виробничу, наукову, оборонну, 
екологічну та інші сфери життя міста�

Перший заступник голови КМДА Геннадій 
Пліс під час відвідування виставки відзна-
чив, що розвиток національного товару – це 
пріоритет, але за сьогоднішніх умов займа-
тися бізнесом дуже непросто� 

Детальніше

Детальніше

www.vnews.agency
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«Київське виробниче 
об’єднання «Медапаратура»: 
є чим пишатись

14 червня 2016 року делегація фахівців 
Київської торгово-промислової палати від-
відала ТОВ «Київське виробниче об’єднання 
«Медапаратура»� Діяльність цього підпри-
ємства полягає у виробництві медичного 
приладобудування та сучасного рентгенів-
ського обладнання� За словами генерально-
го директора підприємства Юрія Марченка 
сьогодні на виробництві запроваджуються 
найсучасніші технології: «Лише у Києві 87 ка-
бінетів, в яких працюють наші рентгенівскі 
апарати� Якщо проходити скринінгове до-
слідження на флюорографі з нашим цифро-
вим приймачем, доза опромінення людини 
зменшується в 14-22 рази»�

За словами президента Київської ТПП Ми-
коли Засульського, найголовніше сьогодні 
для кожного українського підприємства – 
бути активним і вміти захистити свої інтер-
еси� «Те, що ми побачили на виставці «Зроб-
лено в Києві», у тому числі і по вашому під-
приємству – це диво� 

Київська ТПП  
підписала меморандум  
з ContactUkrainePteLtd

3 червня 2016 року Київська ТПП підписа-
ла меморандум з ContactUkrainePteLtd про 
співпрацю та розвиток ділових відносин між 
Україною і Сінгапуром� ContactUkrainePteLtd 
створена для розвитку ділових відносин 
та інвестиційних можливостей між Азією  
і Україною� ContactUkrainePteLtd займа-
ється наданням інформаційних послуг і 
допомагає іноземним компаніям інвес-
тувати в українську економіку� Меморан-
дум підписали президент Київської ТПП  
Засульський Н� В� та директор Contact-
Ukraine PteLtd Пардіп Бопараі�

На сьогодні ContactUkrainePteLtd пра-
цює в напрямку створення ділових кон-
тактів з представниками бізнесу та бізнес- 
організацій в Сінгапурі, інших країнах Азії, 
а також в Україні�

Детальніше

Детальніше
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Київська та Лейпцизька ТПП: 
20 років плідної співпраці

Саме 20 років тому, в 1996 році, в Києві 
була підписана відповідна офіційна Угода 
між Київською ТПП та ТПП Лейпцига� Піс-
ля повернення з Лейпцига, де проходило 
святкування такої важливої дати, президент 
КТПП Микола Засульський розповів про те, 
що зроблено за ці 20 років� «За роки нашої 
співпраці організовано цілу низку заходів, 
спрямованих на розвиток ділових зв’язків 
між нашими підприємцями та містами� Це 
і обмін діловими місіями, проведення ді-
лових форумів, Днів економіки, виставок, 
міжнародних проектів і багато іншого», –  
зазначив Микола Засульський� 

Крім цього, підкреслив Микола Засуль-
ський, спільно з ТПП Лейпцига і ТПП Бір-
мінгема був успішно реалізований міжна-
родний проект за програмою Єврокомісії 
«Chamber Partnership Programm», під час 
якого було проведено ряд спільних заходів, 
спрямованих на розвиток співробітництва 
між двома палатами і підприємцями�

Семінар «Вихід українських 
підприємств на ринок країн 
Африки та Великобританії»

15 червня 2016 року в Київській ТПП від-
бувся семінар «Вихід українських підпри-
ємств на ринок країн Африки та Велико-
британії», організований Центром підтрим-
ки експорту Київської ТПП і орієнтований 
для підприємств харчової промисловості� 
В семінарі взяли участь біля 40 профільних 
підприємств� Розпочався семінар з допові-
ді віце-президента Київської ТПП, Дмитра 
Беспалова, який надав рекомендації виходу 
на міжнародні ринки, розповів які фактори 
треба враховувати при розробці експортної 
стратегії підприємства, де знайти актуальну 
інформацію, надав практичні поради пошу-
ку партнерів та розповів про ефективність 
участі у міжнародних виставках� 

Детальніше

Детальніше

www.vnews.agency
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Представництво Київскої ТПП 
в Словенії та Хорватії

Київська ТПП інформує про те, що з ме-
тою підтримки українських експортерів на 
європейському ринку діє представництво 
Палати в Словенії та Хорватії� Для консульта-
цій з пошуку партнерів та просуванню про-
дукції в країни ЄС і, зокрема, Балканського 
регіону просимо звертатися до представни-
ка Київської ТПП, пана Герхарда Бабича�

Підприємства Шевченківського 
району Києва – одні із 
найкращих показників у місті

23 червня 2016 року в приміщенні Київ-
ської торгово-промислової палати пройшло 
засідання Ради директорів підприємств та 
організацій Шевченківського району м� Киє-
ва при Шевченківській  районній в місті Киє-
ві державній адміністрації� За словами прези-
дента Київської торгово-промислової палати 
Миколи Засульського, сьогодні КТПП нарахо-
вує 1080 членів палати, і 227, тобто 21% з них –  
у Шевченківському районі� Найбільш актив-
но КТПП співпрацює з наступними підприєм-
ствами як ДАХК «Артем», ПАТ «Вентиляційні 
системи», Інститут газу НАН України, ТОВ «Гло-
бал Логістик Систем», ТОВ  «Заммлер Україна»,  
публічним акціонерним товариством відкри-
того типу «Квазар», ТОВ «Туристична компанія 
«Київський Супутник», ТОВ «Метро Кеш енд 
Кері Україна» та багатьма іншими�

На міжнародній виставці в Ірані 
був представлений український 
національний стенд

30 травня – 2 червня 2016 року в м� Те-
геран відбулась міжнародна виставка Iran 
Food and Hospitality Expo 2016, на якій був 
представлений український національний 
колективний стенд організований Центром 
підтримки експорту Київської ТПП� Врахову-
ючи, що нещодавно з Ірану були зняті санк-
ції та країна активно повертається на світові 
ринки, зростає торгівля та закупки імпорт-
них товарів виставка викликала неабияку 
зацікавленість серед експонентів та відвід-
увачів, збільшившись у порівнянні з мину-
лим роком на 40%�

Детальніше

Детальніше
Детальніше

www.vnews.agency
www.vnews.agency
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Тренінг «Управління  
стресами, здоров’ям  
і часом для ділових людей»

(21.07.2016)
Нові перспективи відкриють для себе 

учасники тренінгу особистого росту, який 
вперше у Києві проведе німецький соціаль-
ний психолог, коуч великих компаній у кра-
їнах ЄС та США, бізнес-тренер високого кла-
су Карл-Йозеф Доез� Тренінг призначений 
для широкого кола ділових людей, які хотіли 
б підвищити особисту ефективність, енерге-
тику, здоров’я та якість життя� 

На основі аналізу власної особистісної 
структури учасники зможуть цілеспрямова-
но покращити особисте управління часом, 
відкрити свій ресурсний потенціал, оволо-
діти конкретними техніками професіональ-
ного самоуправління�

Менеджмент конфліктів  
та комунікація

(25.07.2016)

Запрошуємо керівників компаній, менед-
жерів, державних службовців та соціальних 
працівників – усіх бажаючих взяти участь  
у дводенному тренінгу�

Ви навчитесь керувати конфліктами та 
зможете використовувати їх на свою користь, 
досягати позитивних змін, вести переговори, 
підвищити особисту та емоційну успішність  
у складному діловому середовищі�

Управління командами  
та мотивація персоналу

(27.07.2016)

Після тренінгу Ви зможете проаналізува-
ти ситуацію у власних колективах і  вжити 
цілеспрямованих дій з покращення управ-
ління та результативності команд� Особлива 
увага приділяється ролі керівника команди 
та управлінська компетенція у відношенні 
командної організації�

Майстерність ділової презентації
(07.09.2016)

Тренінг проводиться у спеціально облад-
наному приміщенні у центрі Києва і склада-
ється з трьох модулів: 

Модуль 1� Вивчення і відпрацювання у 
групі технологій створення і проведення 
ефективної ділової презентації�

Модуль 2� Розробка кожним учасником 
власної авторської презентації� 

Модуль 3� Практика проведення успішної 
презентації перед публікою – відеотренінг�

Детальніше

Детальніше

www.vnews.agency
www.vnews.agency
http://training-center.kiev.ua/treningi/lichnostnoe-razvitie/upravlenie-lichnoy-effektivnostyu-zdorovem-i-vremenem/
http://training-center.kiev.ua/treningi/menendzhment/menedzhment-konfliktov-i-kommunikatsiya-v-slozhnoy-delovoy-srede/
http://training-center.kiev.ua/treningi/chelovecheskie-resursyi/upravlenie-komandami-i-motivatsiya/
http://training-center.kiev.ua/treningi/lichnostnoe-razvitie/effektivnaya-delovaya-prezentatsiya/
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Пропозиції з Латвії

Цікавляться компанії з Латвії з приводу 
виробів зі сталі� Потрібні компанії, які в Киє-
ві виробляють перила, поручні, флагштоки, 
навіси, відбійники, сходи, меблі з нержаві-
ючої сталі�

Співробітництво  
з Мавританією  
в галузі рибальства

Держрибагентством отримано інформа-
цію щодо зацікавленості мавританського під-
приємства «Le Groupe EcoRoad Africa» у на-
лагодженні співробітництва з українськими 
підприємствами у питаннях промислу вод-
них біоресурсів в територіальних водах Іс-
ламської Республіки Мавританія та реаліза-
ції рибного борошна на українському ринку�

Пропозиції  
угорських фірм

Угорський машинобудівний завод Agro-
metal Kft (www�agrometal�hu) з двадцяти-
річним досвідом пропонує Українським 
партнерам пивзаводи і молокопереробні 
підприємства «під ключ»� Комплексні лінії, 
передові технології виробництва, європей-
ські стандарти� 

Пропозиція 
єгипетської компанії

Єгипетська компанія «Ghabbour Farme» 
на сайті www�ghabbourfarms�com пропонує 
заморожені та засушені сільгосппродукти – 
овочі, фрукти, соки, концентрати�

Пропозиція  
з Республіки Білорусь

Посольство Республіки Білорусь в Україні 
інформує про пропозиції співробітництва з 
холдінгом «Гродномясомолпромом»� 

Комерційні пропозиції

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Інформаційна підтримка МІА «Вектор ньюз»
www.vnews.agency

http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/757.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/779.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/788.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/773.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/774.html
www.vnews.agency
www.vnews.agency
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AEG шукає партнерів 
в проектах з 
альтернативної енергії

Компанія Active Energy Group зацікавле-
на у пошуку партнерів в інвестиційних про-
ектах з альтернативної енергії� AEG є міжна-
родною публічною компанією із головним 
офісом у Великобританії, яка спеціалізуєть-
ся на виробництві біомаси та продуктів її 
переробки�

Проект  
«КУПУЙМО РАЗОМ 2.0»

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям 
Посольства Республіки Польща у Києві пе-
редає у інформацію про польський Проект 
«КУПУЙМО РАЗОМ 2�0», скерований до орга-
нізацій та асоціацій малих і середніх підпри-
ємств України� Метою проекту є ознайом-
лення представників українського бізнесу 
з інструментами, що дозволяють знизити 
витрати та підвищити конкурентоспромож-
ність на ринку у зв’язку з набранням чин-
ності Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом�

Поставка Державі Катар 
деревного вугілля

До посольства України у Державі Катар 
звернувся генеральний менеджер та спів-
власник катарської компанії Arcitic Trading 
and Constructing Co Аль Махмуд Абдула щодо  
сприяння у встановленні контактів з потен-
ційними партнерами в Україні, виробника-
ми та експортерами деревного вугілля�

Експорт мармуру  
та граніту з Египту

Комерційний відділ Посольства Араб-
ської Республіки Єгипет представляє єги-
петську компанію «Stone Land», яка є відо-
мим виробником і експортером мармуру 
та граніту� Компанія розраховує на подаль-
ше розширення через асоціацію з інозем-
ними інвесторами, і вона фактично розро-
бляє новий інвестиційний проект, спрямо-
ваний на створення мармурового заводу в 
районі Суец�

Комерційні пропозиції

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Інформаційна підтримка МІА «Вектор ньюз»
www.vnews.agency

http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/789.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/795.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/800.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/101/807.html
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Анонси

Інформаційна підтримка МІА «Вектор ньюз»
www.vnews.agency

Київська ТПП організовує  
два національних колективних  
стенди на виставці GULFFOOD 
MANUFACTURING 2016

Запрошуємо взяти участь в міжнародній 
виставці продуктів харчування IFTECH, 
яка відбудеться м� Лахор, Пакистан

Київська ТПП організовує національний 
колективний стенд на міжнародній 
виставці солодощів та снеків  
«Yummex Middle East 2016»

Запрошуємо взяти участь в міжнародній 
виставці продуктів харчування  
World Food Istanbul, яка відбудеться  
м� Стамбул, Туреччина

Запрошуємо взяти участь в міжнародній 
виставці харчової промисловості  
Food & Hospitality Oman

Польсько-Українська Господарча 
Палата відкриває нові можливості  
для співпраці

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

www.vnews.agency
www.vnews.agency
http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/823.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/802.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/824.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/801.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/791.html
http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/814.html


Київська ТПП завжди відкрита до співпраці!

Просимо вас надавати пропозиції та коментарі  
щодо наповнення бюлетеню�

вул� Б� Хмельницького, 55, м� Київ, МСП, 01601, Україна
тел�: +38 (044) 482-04-33, факс: +38 (044) 482-39-62

info@kiev-chamber�org�ua
www.kiev-chamber.org.ua

http://www.kiev-chamber.org.ua

