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Ip CENTRE - 在乌克兰和世界的商户们之间

架起友谊的桥梁。 
Ip CENTRE - Міст, поєднуючий підприємців України та світу 

我们是您的最好的搭档。 
Ми - Ваш  найнадійніший партнер! 

我们的工作有保障得到国家的帮助。 
МИ ПРАЦЮЄМО З ГАРАНТОВАНОЮ ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ!   
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ip CENTRE - 这是... 
推动力洲际性的合作社和区域合作 

B2B2G-平台为商业和政治相互关系在乌克兰，中国和别的国家中起见 

平台为互通 情报，施工设计起见和联合的资源 

多面的合作在欧洲和亚洲中 

 公共私营合作制为实现重要 基础设施项 

Ip CENTRE - це 

 Двигун трансконтинентальної кооперації та міжрегіонального 

співробітництва; 
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 B2B2G-майданчик для ділової та політичної взаємодії між Україною, 

Китаєм і країнами світу;  

 Платформа для обміну ідеями, проектами та об’єднання ресурсів; 

 Багатовекторне співробітництво між Європою та Азією 

 Державно-приватне партнерство в реалізації знакових інфраструктурних 

проектів.  

 

 

 

 

               投资咨询的服务 
根据投资者和他的利益的标准，个人投资

建议搜索（投资项目，经营销售）。 

 

财政经济的和法律分析的投资建议 

快速分析的生意和投资项目为了最

小化的危险 

护送和结构形成的协议书，抽样和建造最合适的投资计划 / 税务优化和

最小化法律和经济风险的条件购买业务 

联合投资项目的管理，引入 InVenture 的专家为了计划的实现和投资人

的业务项目 

Інвестиційно-консалтингові послуги  

Індивідуальний пошук інвестиційних пропозицій (інвестиційних проектів, 

продажу бізнесу) відповідно до критеріїв інвестора і в його інтересах. 

 Фінансово-економічний і правовий аналіз (due diligence) інвестиційних 

пропозицій  

 Експрес-оцінка бізнесу та інвестиційних проектів з метою мінімізації 

ризиків при інвестуванні. 
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 Супровід і структурування угоди, вибір і побудова оптимальної схеми 

інвестування / покупки бізнесу з точки зору оптимізації оподаткування та 

мінімізації правових та економічних ризиків. 

 Спільне управління інвестиційними проектами, включення фахівців 

InVenture в реалізацію або підготовчі роботи по окремим бізнес 

проектами інвестора. 

 

 

 
 

 

 

        增值业务 

对外国公司来说在乌克兰的市场我

们关上全方位商业的问题。用于接

收代表团，业务相关的服务，以及

专业的投资咨询支持活动组织服

务。 

会议在机场和转移 

留在酒店，租会议室 

同声传译和准确的翻译文件 

组织文化节目和娱乐 

开展专业业务活动：圆桌会议，会议，论坛 

Супутні послуги  

Ми закриваємо повний спектр ділових питань, з якими стикаються іноземні 

компанії при виході на український ринок 

Організаційні послуги з прийому делегацій, супутні бізнес послуги, а також 

професійний інвестиційно-консалтинговий супровід діяльності.  

 Зустріч в аеропорту і трансфер 

 Поселення в готелі, оренда конференц-залів. 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%A2%9E%E5%80%BC%E4%B8%9A%E5%8A%A1


 Послуги синхронного перекладача і переклад документів 

 Організація культурної програми і дозвілля 

 Проведення професійних ділових заходів: круглі столи, конференції, 

форуми. 

 

 

—————————————————————————————————— 

 

使命和目标 

 
我们要加强区域合作，经济和文化的交流融合跨洲致力于经济增长，可持续发展和

稳定中东欧和波罗的海和黑海地区。 

乌克兰的转变为了重要的交通和物流，金融，商务在东欧和波罗的海和黑海地区的

商业和经济中心。 

加强区域间经济的合作和建立投资项目 

搜索新的模式国际经贸为了互利的合作 

МІСІЯ ТА ЦІЛІ 

  Ми прагнемо до економічного зростання, сталого розвитку та стабільності країн 

Східної Європи та Балтійсько-Чорноморського регіону через зміцнення 

міжрегіонального співробітництва, трансконтинентальну інтеграцію економік та 

культурний обмін. 

 Перетворення України в важливий транспортно-логістичний хаб, фінансово-діловий 

і торгово-економічний центр Східної Європи та Балтійсько-Чорноморського регіону 

 Зміцнення міжрегіонального економічного співробітництва та здійснення 

інвестиційних проектів 

 Пошук нових моделей взаємовигідного торгово-економічного міжнародного 

співробітництва 
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主导部门 



Галузеві напрямки 
 

 交通运输，物流，基础设施 (Транспорт, логістика, інфраструктура) 

 农工综合体 (АПК) 

 信息技术 (IT) 

 安全 (Безпека) 

 电力 (Eнергетика)  

 文化与传媒 (Kyльтура і медіа)  
 
_____________________________________________________________________ 

乌克兰第三个总统的制度 
一个研究所的任务之一就是要创造一个知识分子进行了各种问题进行讨论的平台。 “我们的发展，外交政

策和社会政策，安全，语言和历史的政策 - 对这些问题的知识分子国家都公开辩论，吸引公众对各种问

题，我认为这些主题是乌克兰社会有意思这就是为什么这个项目，我想。贯彻“ - 在谈到自己开始说。 

 

该研究所的宗旨是“满意度和其成员，开发，研究，展示对

乌克兰的关键问题，它的统一，欧洲的公共生活和社会，促

进民族价值观的肯定公共政策倡议的社会，经济，教育，文

化等方面的共同利益保护乌克兰，支撑力度的选择，包括乌

克兰加入流传于所有的尺寸欧洲的和乌克兰身份的现代理解

欧洲的经济，政治，社会和知识空间“。 其中目标 - 公民社

会的发展，在乌克兰政治，文化价值的保护，电源控制，推

广别人的欧洲矢量趋势的评估。 

 

联络    

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІКТОРА ЮЩЕНКО 

  

Одним із завдань інституту є створення майданчика, на якому інтелектуали 

проводили б дискусії із різних проблем. "Наше становлення, зовнішня політика 

або гуманітарна політика, безпека, мовна та історична політика — про ці 

проблеми інтелектуали нації мають відкрито дебатувати, апелювати до 

суспільства з тих чи інших питань. Думаю, ці теми цікаві для українського 

суспільства. І тому такий проект я хочу реалізувати", — розповів про своє 

починання Віктор Ющенко.  

http://ipcentr.com/index_2
http://ipcentr.com/


Метою інституту є "задоволення та захист соціальних, економічних, освітніх, 

культурних та інших спільних інтересів його членів, розробка, обґрунтування, 

представлення суспільству стратегічних ініціатив із ключових питань розвитку 

України, її єдності, утвердження національних цінностей у житті держави і 

суспільства, сприяння реалізації європейського вибору України, підтримка 

зусиль із включення України до європейського економічного, політичного, 

соціального та інтелектуального простору, поширення сучасного розуміння 

європейськості та українськості у всій різноманітності їх вимірів". Серед 

завдань — розвиток громадянського суспільства, оцінка тенденцій в українській 

політиці, збереження культурних цінностей, контроль влади, промоція 

європейського вектора тощо.  

ЗВ'ЯЗАТИСЯ  

 

 

IP Centre 的新闻 
новини IP Centre  

 

IPCenter 和国家农业科学院乌克兰。 
IP CENTRE та НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ 

НАУК УКРАЇНИ   

 

IPCenter 和正式开幕的“中国散居在乌克兰”。 
IP CENTRE на  офіційному вікритті Організації "Китайська 

діаспора в Україні" 

 

http://ipcentr.com/#ul-id-1010-39


中国在乌克兰准备打造世界上最 

大的太阳能风力发电厂。 

今年 6 月 24 日 公司 IPCenter 和乌克

兰内阁由第一副总理率领一 起举行，中

国商务代表团会谈，提供乌克兰的投

资。 

乌克兰第三个总统 （2005－2010 维克

托 尤先科），环境部，能源部财政部乌克兰的基础设施和 公司 IP centre 代

表在会谈中均参加。 

Китай готовий побудувати в Україні найбільшу в світі 

сонячно-вітряну електростанцію 

24 червня поточного року в Києві в Кабінеті міністрів України під керівництвом Першого 
Віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва 
та компанія IP Centre пройшли переговори з китайською бізнес-делегацією, яка 
запропонувала Україні свої інвестиції. 

У переговорах взяли участь Президент України 2005-2010 Віктор Ющенко, представники 
Мінекології, Міненерго і Мінінфраструктури України та компанія IP CENTRE 

 

 

 

合作伙伴 
партнери 

 

 

  

成为合作伙伴 
СТАТИ ПАРТНЕРОМ 

 

 

http://ipcentr.com/
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支持 
ЗА ПІДТРИМКИ 

 

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІКТОРА ЮЩЕНКО 作者：乌克兰总统尤先科 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 管理乌克兰总统 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 乌克兰基础设施部 

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 乌克兰外交部 

ДЕПУТАТСЬКА ГРУППА ВЕРХОВНОЇ РАДИ З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ   

ЗВ'ЯЗКІВ З КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ 与中国议会小组副议会关

系 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 农业部和

食品乌克兰 

РАДА ІМПОРТЕРІВ ТА ІНВЕСТОРІВ ПРИ МЗС УКРАІНИ 安理会进口商和投资者在乌

克兰的外交部 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 乌克兰的大使

馆在中华人民共 

 

 

联系 
КОНТАКТИ 

Ip CENTRE Ukraine 

+38067 800 04 91 联系我们 

IP CENTRE， 乌克兰， 基辅地区， 

你的名字   ім'я 
电子邮件   електронна пошта 
电话号   телефон 
消息   смс 

 

奥布霍夫区带。 

Nescheriv，CT'梦境'的房子。 

1／1，08708 
IP CENTRE Ukraine, Україна, Київська обл., Обухівський р-н, с. Нещерів, СТ 

«Дрімленд» буд. 1 оф.1, 08708 
officeipcentre@gmail.com 

发送 

відправити 
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