
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ!  

 

Контакти для оперативних питань:  

 (050) 484-95-10, (050) 484-11-97 (телефон, Viber, Telegram) 

Керівництво (050) 322-51-11 (Viber) 
27.04.2022  

АНОНСИ 
 

 
 

Продовжуємо серію безкоштовних вебінарів для бізнесу, присвячених роботі в умовах 

воєнного часу. Долучайтесь! 

 

Найближчим часом заплановані вебінари на такі теми: 

 

28 квітня 2022 Початок об 11.00 

Перебудова ланцюгів доданої вартості: як діяти в нових обставинах 
 

29 квітня 2022 Початок о 10.00 

Проблемні питання промислових МСП: логістика, імпорт, експорт. 

Шляхи пошуку нових замовлень. 

 

Спікери: Олександр ЮРЧАК, гендиректор Асоціації підприємств промислової 

автоматизації України, Ольга ТРОФИМОВА, директорка Центру Якості 

mailto:https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-pidgotuvala-programu-ekspertnoyi-pidtrymky-dlya-biznesu/
mailto:https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-pidgotuvala-programu-ekspertnoyi-pidtrymky-dlya-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-perebudova-lanczyugiv-dodanoyi-vartosti-yak-diyaty-v-novyh-umovah-27-kvitnya/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-problemni-pytannya-promyslovyh-msp-logistyka-import-eksport-shlyahy-poshuku-novyh-zamovlen-29-kvitnya/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-problemni-pytannya-promyslovyh-msp-logistyka-import-eksport-shlyahy-poshuku-novyh-zamovlen-29-kvitnya/


 
4 - 5 травня 2022 Початок об 11.00 

Суттєве обмеження логістичних можливостей та експортні питання 

у воєнний час 
 

Спікери: Сергій СВИСТІЛЬ, голова Ради з питань ЗЕД при ТПП України, 

Володимир ГРИНЕНКО, голова Комітету підприємців сфери автотранспорту та 

логістики ТПП України, Євген КРАВЦОВ, голова Комітету залізничного 

транспорту при ТПП України 

 

10 травня 2022 Початок об 11.00 

Процеси міжнародного постачання товарів в умовах воєнного стану 
 

Спікерка: Юлія ПИНДУС, керівниця департаменту консультаційних послуг 

CPTL, консультантка у сфері ЗЕД 

 
РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://cutt.ly/PFrZMhA 

 

Формат: онлайн, платформа ZOOM 

 

Додаткова інформація за тел.: +380 (50) 484-11-97, e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

Календар заходів: https://www.cci.zp.ua/zahody-ztpp/ 

 

Анонси партнерів 
28 квітня 2022 

XV Міжнародний форум «Польсько-українські дні бізнесу» 

 
Місце проведення: онлайн / Міністерство розвитку і технологій, Варшава 

 

 

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА  
 

 
 

Зустріч Запорізької ТПП з експертами Торгово-промислової палати 

округу Хайду-Біхар (Угорщина) 

 

Європейські кластери зацікавлені у співпраці з українськими 

колегами:  Запорізький кластер ІАМ презентовано на міжнародній 

зустрічі «Clusters2Clusters» 

 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-suttyeve-obmezhennya-logistychnyh-mozhlyvostej-ta-eksportni-pytannya-pid-chas-vijskovyh-dij-4-5-travnya/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-suttyeve-obmezhennya-logistychnyh-mozhlyvostej-ta-eksportni-pytannya-pid-chas-vijskovyh-dij-4-5-travnya/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-proczesy-mizhnarodnogo-postachannya-tovariv-v-umovah-voyennogo-stanu-10-travnya/
https://cutt.ly/PFrZMhA
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/zahody-ztpp/
https://www.cci.zp.ua/xv-mizhnarodnyj-forum-polsko-ukrayinski-dni-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/zustrich-z-ekspertamy-torgovo-promyslovoyi-palaty-okrugu-hajdu-bihar-ugorshhyna/
https://www.cci.zp.ua/zustrich-z-ekspertamy-torgovo-promyslovoyi-palaty-okrugu-hajdu-bihar-ugorshhyna/
https://www.cci.zp.ua/yevropejski-klastery-zaczikavleni-u-spivpraczi-z-ukrayinskymy-kolegamy/
https://www.cci.zp.ua/yevropejski-klastery-zaczikavleni-u-spivpraczi-z-ukrayinskymy-kolegamy/
https://www.cci.zp.ua/yevropejski-klastery-zaczikavleni-u-spivpraczi-z-ukrayinskymy-kolegamy/


 

 

ДО УВАГИ ЕКСПОРТЕРІВ!  
Щодня експерти Запорізької торгово-промислової палати надають консультації 

представникам компаній - членів Палати щодо питань зовнішньоекономічної 

діяльності. У свою чергу – ми завжди на зв’язку з нашими колегами – 

представниками Торгово-промислової палати України за кордоном. 

77 представництв ТПП України працюють для підтримки експорту у 68 країнах, 

зокрема, Австрії, Бельгії, Болгарії, Грузії, Італії, Литві, Німеччині. 

З повним переліком ви можете ознайомитися на сайті: 

https://ucci.org.ua/advocacy/delegation-of-the-ucci-abroad 

Контакти у ЗТПП: (050) 484-95-10, e-mail: kuts@cci.zp.ua 
 

 

Британія скасувала всі мита на українські товари 

 

Фонд підтримки українських стартапів 

 

КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ-АВТОМАТИЗАЦІЯ- 

МАШИНОБУДУВАННЯ»  

 

Запорізький кластер ІАМ став членом Українського кластерного 

альянсу 
 

Європейська платформа кластерної співпраці 
 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

Україна 

Послуги з оренди спецтехніки та обладнання для виконання 

опоряджувальних робіт 

 

ТОВ “Агро-Дім”: пропозиції для захисту рослин від українського 

виробника 

 

Світ 

Польська компанія шукає виробника подарункової продукції 

 

Румунський продавець шукає постачальників коріандру та кориці 
 

 

 

 

https://ucci.org.ua/advocacy/delegation-of-the-ucci-abroad
kuts@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/brytaniya-skasuvala-vsi-myta-na-ukrayinski-tovary/
https://www.cci.zp.ua/fond-pidtrymky-ukrayinskyh-startapiv/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/запорізький-кластер-іам-став-членом-у/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/запорізький-кластер-іам-став-членом-у/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/європейська-платформа-кластерної-сп/
https://www.cci.zp.ua/poslugy-z-orendy-specztehniky-ta-obladnannya-dlya-vykonannya-oporyadzhuvalnyh-robit/
https://www.cci.zp.ua/poslugy-z-orendy-specztehniky-ta-obladnannya-dlya-vykonannya-oporyadzhuvalnyh-robit/
https://www.cci.zp.ua/tov-agro-dim-propozycziyi-dlya-zahystu-roslyn-vid-ukrayinskogo-vyrobnyka/
https://www.cci.zp.ua/tov-agro-dim-propozycziyi-dlya-zahystu-roslyn-vid-ukrayinskogo-vyrobnyka/
https://www.cci.zp.ua/polska-kompaniya-shukaye-vyrobnyka-podarunkovoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/rumunskyj-prodavecz-shukaye-postachalnykiv-koriandru-ta-koryczi/


 

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА 
 

Триває серія навчально-консультаційних заходів для бізнесу, що реалізується 

Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Програми розвитку 

ООН та Європейського Союзу. Минулого тижня відбулися вебінари на теми 

податків і фінансів, кадрового законодавства у воєнний час. 

 

ЯКЩО ВИ НЕ МАЛИ ЗМОГУ ДОЛУЧИТИСЯ ОНЛАЙН, ПРОПОНУЄМО 

ПЕРЕГЛЯГНУТИ ВІДЕОЗАПИСИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:  

 

Вебінар «Оподаткування ФОПів під час дії воєнного стану» 

 

Вебінар «Кадрові питання у воєнний час» 
 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ПП ВКФ “Полімер” пропонує ЕКО пральні порошки TRONA 

власного виробництва: комерційна пропозиція 

 
Шановні партнери, представники запорізьких компаній! Нагадуємо, що Запорізька 

ТПП співпрацює з закордонними палатами, бізнес-асоціаціями, донорськими 

організаціями в рамках понад 70-ти двосторонніх угод. Відтак ви завжди можете 

скористатися нашою пропозицією щодо поширення комерційних пропозицій вашої 

компанії за кордоном. Будемо раді надати вам інформаційну підтримку! 

Наші контакти: (050) 484-11-97, e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП ДЛЯ БІЗНЕСУ  

 

ЗАСВІДЧЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН 

Процедуру спрощено: підготовлено загальний офіційний лист ТПП 

України від 28.02.2022 щодо засвідчення форс-мажорних обставин. 

Завантажте зразок, перейшовши за посиланнями: 

Українська мова: 

https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf 

English: 

https://ucci.org.ua/uploads/files/621ce831ac29f951072237.pdf 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-opodatkuvannya-fopiv-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-zahystyty-ta-zberegty-svoyih-praczivnykiv-kadrovi-pytannya-u-voyennyj-chas-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/pp-vkf-polimer-propozycziya-dlya-pokupcziv-eko-pralnyh-poroshkiv-trona/
https://www.cci.zp.ua/pp-vkf-polimer-propozycziya-dlya-pokupcziv-eko-pralnyh-poroshkiv-trona/
https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf
https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf
https://ucci.org.ua/uploads/files/621ce831ac29f951072237.pdf
https://ucci.org.ua/uploads/files/621ce831ac29f951072237.pdf


 

Оформлення сертифікатів про форс-мажорні обставини за 

звичайною процедурою 

Звертаємо вашу увагу, що у випадку оформлення сертифікату про форс-
мажорні обставини за стандартною процедурою згідно з Регламентом, 

заявником будуть сплачуватися послуги лише за розгляд документів 

відповідно до тарифів Запорізької ТПП. Засвідчення форс-мажорних 
обставин та видача сертифікатів, незалежно від виду форс-мажору, 

здійснюватиметься на безоплатний основі. 

Детальніше на сайті 

Контакти: (050) 484-95-10, (095) 234-85-00 (тільки Viber і Telegram) 

e-mail: jur3@cci.zp.ua,  kuts@cci.zp.ua 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ 

ПОХОДЖЕННЯ, МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ  

 

Тел.: (050) 322-32-50, (050) 457-07-03 

e-mail: sl@cci.zp.ua, guba@cci.zp.ua 

Подати заявку онлайн: https://apply.ucci.org.ua 

 

ЕКСПЕРТИЗА 

 

Фіксація та опис первинного факту ушкодження нерухомого майна, 

завданого внаслідок бойових дій 

Тел.: (067) 109-72-55 (Viber, Telegram) 

e-mail: ean@cci.zp.ua 

Сервіс замовлення експертних послуг онлайн 

https://online.cci.zp.ua/login 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Верховна Рада прийняла Закон про захист інтересів осіб у сфері 

інтелектуальної власності у період дії воєнного стану 

 

Закон про продовольчу безпеку в умовах воєнного стану: 

роз’яснення щодо застосування 

 

Воєнний стан: чи застосовується відповідальність до платників 

податків у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання 

податкових обов’язків? 

https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
jur3@cci.zp.ua
kuts@cci.zp.ua
https://apply.ucci.org.ua/
mailto:https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-yurydychnyh-osib-chyye-majno-poshkodzhene-vnaslidok-bojovyh-dij/
mailto:https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-yurydychnyh-osib-chyye-majno-poshkodzhene-vnaslidok-bojovyh-dij/
https://online.cci.zp.ua/login
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-pryjnyala-zakon-pro-zahyst-interesiv-osib-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti-u-period-diyi-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-pryjnyala-zakon-pro-zahyst-interesiv-osib-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti-u-period-diyi-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/zakon-pro-prodovolchu-bezpeku-v-umovah-voyennogo-stanu-rozyasnennya-shhodo-zastosuvannya/
https://www.cci.zp.ua/zakon-pro-prodovolchu-bezpeku-v-umovah-voyennogo-stanu-rozyasnennya-shhodo-zastosuvannya/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-zastosovuyetsya-vidpovidalnist-do-platnykiv-podatkiv-u-zvyazku-z-nemozhlyvistyu-svoyechasnogo-vykonannya-podatkovyh-obovyazkiv/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-zastosovuyetsya-vidpovidalnist-do-platnykiv-podatkiv-u-zvyazku-z-nemozhlyvistyu-svoyechasnogo-vykonannya-podatkovyh-obovyazkiv/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-zastosovuyetsya-vidpovidalnist-do-platnykiv-podatkiv-u-zvyazku-z-nemozhlyvistyu-svoyechasnogo-vykonannya-podatkovyh-obovyazkiv/


 

Особливості оподаткування податком на прибуток підприємств в 

умовах воєнного стану 

 

 

ТРИМАЄМО ЗВ’ЯЗОК!  
 

Шановні компанії – члени Запорізької ТПП, партнери! За можливості, будемо 

вдячні за ваші відповіді на запитання нашого опитування. 

 

Для проходження опитування перейдіть, будь-ласка, за посиланням: 

https://cutt.ly/eSQ283N 

Контакти для довідок: (050) 484-11-97, e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

 

Дякуємо, що переглянули наш дайджест! 
Новини для  розміщення в цьому дайджесті, а також на сайті та в соціальних 

мережах надсилайте на е-mail: pressa@cci.zp.ua, 

 тел. (050) 600-46-81 

 

Більше інформації на сайті: www.cci.zp.ua 

 

Сторінка у FB: https://www.facebook.com/zpalata 

 

 

https://www.cci.zp.ua/osoblyvosti-opodatkuvannya-podatkom-na-prybutok-pidpryyemstv-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/osoblyvosti-opodatkuvannya-podatkom-na-prybutok-pidpryyemstv-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://cutt.ly/eSQ283N
oso@cci.zp.ua
mailto:pressa@cci.zp.ua
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

