Діловий візит українських підприємців
до КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ!
З 12 по 17 вересня 2021 року Торгово-промислова палата України за
підтримки Посольства Киргизької Республіки в Україні організовує діловий візит
українських підприємців до КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ.
Протягом перебування в Киргизстані члени бізнесової делегації візьмуть участь
в українсько-киргизькому бізнес-форумі, В2В зустрічах, відвідають киргизькі
підприємства. Окрім цього, членам бізнесовою делегації буде запропонована
незабутня екскурсія до гірського регіону озера Іссик-Куль.
Торгово-промислова палата України запрошує долучитися до складу ділової
делегації українським підприємствам, представникам виробничих та торговельних
компаній.
Киргизька сторона цікавиться такими напрямами співробітництва: сільське
господарство (постачання зернових, олії, масла), альтернативна/вітрова
енергетика, IT технології, садівництво, бджільництво, легка промисловість,
туризм, автомобілебудування (збирання). Основна увага була окреслена щодо
експорту в КР фруктів та ягід, оскільки валову частку економіки займає
виробництво джемів/варення .
Основні статті Українського експорту – фармацевтика, готова продукція із
зерна, цукор та кондитерські вироби, м'ясо та їстівні субпродукти, какао та продукти з
нього, папір та картон.
Основні статті Українського імпорту – їстівні плоди та горіхи, текстиль,
продукти неорганічної хімії, машини.
В м. Бішкек розміщене одне з найбільших підприємств по виготовленню
бавовняного волокна!
Орієнтовна вартість участі ≈ 1.250 $
У вартість включено:
- авіа переліт Київ-Бішкек-Київ
- внутрішні трансфери
- проживання
- організація В2В перемовин
- медична страховка Covid-19
- тест на Covid-19 для зворотного вильоту
РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/MncqzJ3kjQC6SiyN8
Щодо детальної інформації щодо умов та вартості участі потрібно звертатись до
Дирекції міжнародного співробітництва ТПП України:
Ольга Сухенко: +38 (067) 230-90-38, +38 (044) 461-98-07, oas-ier@ucci.org.ua;
Анна Любима: + 38 (095) 54 66 509, art-ier@ucci.org.ua.
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Проєкт програми
Деловой визит украинской делегации в Кыргызскую Республику
(г. Бишкек)
12 - 17 сентября 2021 г.
Контактний телефон руководителя делегации:
Контактний тел. Посольства Украини в КР:
Время
Мероприятие/место проведения

12 сентября (воскресенье)_1 день
19:00

Начало регистрации на рейс

21:30-23:35

г. Києва – до г. Стамбул, рейс ТК 460

01:00-08:55

г. Стамбул до г. Бишкек, рейс ТК 344

13 сентября (понедельник)_2 день
09:10

Прилет в а\п г. Бишкек
Трансфер с а/п в «Парк» отель 4*
Адрес: ул.Орозбекова 87
Поселение в гостинице

13:00-14:00

Обед

14:00-15:00

Посещение Посольства Украины в КР. Встреча с Послом Жовтенко
Валерием
Темофеевичем.
Обсуждение
вопросов
двостороннего
сотрудничества.
Адрес: ул. Манас Айылы 1-А
Посещение предприятия “Шоро», производитель национальных напитков
(безалкоголь, вода, пиво)
В2В переговоры
Ужин

15:00-18:00

19:00-20:00

14 сентября (вторник)_3 день

14:30-15:00
15:00-18:00
19:00-20:00

Завтрак в отеле.
Выселение с гостиницы???
Проведение украинско-кыргызского бизнес-форума, B2B встречи
Место проведения: Парк отель
Обед
Посещение предприятий (уточняется)
Ужин (место уточняется)

20:00- 23:30

Переезд в регион о. Иссык-Куль

07:00-09:00
10:00-13:00
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Поселение в Етно-комплексксе_ ? (завтрак включен)

15 сентября (среда)_4 день
07:00-10:00

Завтрак в отеле.
Деловые встречи (посещение мясокомбината??, В2В
Ознакомительная экскурсия в регион о. Иссык-Куль

19:00-20:00

Ужин (место уточняется)

16 сентября (четверг)_5 день
07:00-10:00

Завтрак в отеле.

10:00- 14:00

Сдача теста на COVID-19- ???
Индивидуальные встречи/экскурсия
Обед

14:00-15:00
24:00

Выезд в аеропорт г. Бишкек

17 сентября (пятница)_6 день
04:00

Резистрация на рейс

06:35- 09:25

Бишкек – Стамбул, рейс TK 349

13:15- 15:05

Стамбул-Киев, рейс TK 1255

К СВЕДЕНИЮ: Между УКРАИНОЙ и КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
действует БЕЗ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ!
Конт.тел. Ольга Сухенко
+38 044 461-98-07
Моб. +38 067 230-90-38
oas-ier@ucci.org.ua

