
 

 

 

 

 

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) 
1.06.2022 

 

(Під час Українсько-Польської В2В-зустрічі кластерів, виступ менеджера Polish Aviation Cluster  

Кшиштофа Кристовського) 

 

Запорізька ТПП об’єднує регіональний бізнес 
У складні часи – об’єднуємо зусилля. Запорізька торгово-промислова палата свого 

часу стала одним із ініціаторів створення Запорізького регіонального кластеру 

«Інжиніринг - Автоматизація - Машинобудування». Сьогодні кластерний рух 

набуває особливого значення, адже спільними зусиллями можна діяти значно 

ефективніше. Сприяємо представленню кластеру на міжнародних В2В-заходах, 

доносимо інформацію та комерційні пропозиції його учасників до міжнародних 

партнерів, адже маємо напрацювання і ділові контакти з кластерами Литви, 

Чехії, палатами європейських країн, де добре розвинений кластерний рух. 

Новини кластеру ІАМ, а також – як завжди, анонси актуальних бізнес-подій, 

повідомлення компаній – членів Палати, актуальні законодавчі зміни та багато 

іншої інформації  – до вашої уваги у дайджесті цього тижня. 

 

АНОНСИ 

Тренінг «Економіка кругового циклу та порядок денний на період 

до 2030 року» 
8 червня 2022 

Формат: офлайн / онлайн  

https://www.cci.zp.ua/trening-ekonomika-krugovogo-czyklu-ta-poryadok-dennyj-na-period-do-2030-roku-8-chervnya-2022-10-00/
https://www.cci.zp.ua/trening-ekonomika-krugovogo-czyklu-ta-poryadok-dennyj-na-period-do-2030-roku-8-chervnya-2022-10-00/


Онлайн-конференція “Україна-Польща: логістичні питання в 

умовах війни” 
15 червня 2022 

Формат: онлайн 

 

Виставка китайських продуктів у Варшаві 

 
22-24 червня 2022 

Формат: онлайн / офлайн 

 

Продовольчий ярмарок RIGA_FOOD-2022 

 
Спеціальні умови для українських підприємств! 

Участь у рамках Національного стенду України є безкоштовною. Заявку необхідно 

направити до 15 червня 2022 року на електронну пошту oso@cci.zp.ua,  

тел. (050) 484-11-97 

 

8 – 10 вересня 2022 

м. Рига, Латвія 

Детальніше на сайті 

 

АНОНСИ ПАРТНЕРІВ  

 

Онлайн семінар-практикум “Як отримати компенсацію за втрачене 

майно під час війни. Бронювання працівників” 
1 червня, 10:30 

Формат: онлайн 

 

ПРООН запрошує долучитись до антикризової платформи «Разом до 

відновлення» 
1 - 27 червня 2022, 20.00 

Формат: онлайн 

 

Серія спеціалізованих тренінгів для виноробів від проєкту ІТС 
 

Старт 4 червня, 11.00 

Формат: онлайн 

 

 

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА  
 

Україна та Велика Британія нарощуватимуть інвестиційну 

складову співпраці 

 

https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-polshha-logistychni-pytannya-v-umovah-vijny-15-chervnya-13-00/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-polshha-logistychni-pytannya-v-umovah-vijny-15-chervnya-13-00/
https://www.cci.zp.ua/vystavka-kytajskyh-produktiv-u-varshavi-22-24-chervnya-2022/
https://www.cci.zp.ua/pilgovi-umovy-uchasti-dlya-ukrayinskyh-eksponentiv-u-prodovolchomu-yarmarku-riga_food-2022/
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/pilgovi-umovy-uchasti-dlya-ukrayinskyh-eksponentiv-u-prodovolchomu-yarmarku-riga_food-2022/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-seminar-praktykum-yak-otrymaty-kompensacziyu-za-vtrachene-majno-pid-chas-vijny-bronyuvannya-praczivnykiv-poryadok-podannya-propozycziyi/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-seminar-praktykum-yak-otrymaty-kompensacziyu-za-vtrachene-majno-pid-chas-vijny-bronyuvannya-praczivnykiv-poryadok-podannya-propozycziyi/
https://www.cci.zp.ua/proon-zaproshuye-doluchytys-do-antykryzovoyi-platformy-razom-do-vidnovlennya/
https://www.cci.zp.ua/proon-zaproshuye-doluchytys-do-antykryzovoyi-platformy-razom-do-vidnovlennya/
https://www.cci.zp.ua/6142/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-velyka-brytaniya-naroshhuvatymut-investyczijnu-skladovu-spivpraczi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-velyka-brytaniya-naroshhuvatymut-investyczijnu-skladovu-spivpraczi/


ЄС не вимагає жодних ветеринарних чи фітосанітарних 

сертифікатів, як для імпорту зерна, так і для транзиту через країни 

ЄС 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Уряд схвалив зміни до Митного кодексу України для міжнародного 

застосування NCTS та пришвидшення митного оформлення товарів 

 

Мінагрополітики ініціює розширення доступного кредитування для 

аграріїв, які працюють у сфері переробки с/г продукції 
 

Стартує дослідження стану та потреб українського бізнесу в умовах 

воєнного стану 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  ЗАКОРДОННИХ КОМПАНІЙ  

 

Польський виробник шукає постачальника для автомобільної 

промисловості 

 

Німецька компанія шукає субпідрядників, які виконують малярні 

та штукатурні роботи 

 

БІЗНЕС-ЦИТАТА 

 
Директор ТОВ «ЛІЗМАРК» Єгор КОЧНЄВ - про спільноти: 

«Майбутнє за спільнотами! Спільноти еволюціонують від клубів по інтересах до 

нової екосистеми. Їх функції значно розширюються, взаємодія між учасниками 

переростає від професійної - до допомоги в вирішенні буденних життєвих питань. 

І тут питання не тільки в синергії, але і в бажанні людей у якісній комунікації. І це 

не всі бенефіти, які надає спільнота. А Ви що думаєте з цього приводу?». 

 

ТОВ «ЛІЗМАРК» є членом Запорізької торгово-промислової палати та ГС 

"Запорізький кластер ІАМ". Компанія спеціалізується на виготовлені вантажних, 

мачтових підйомників для будівництва, підйомників для маломобільних груп 

населення, котеджних ліфтів, має власне конструкторське бюро. 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/yes-ne-vymagaye-zhodnyh-veterynarnyh-chy-fitosanitarnyh-sertyfikativ-yak-dlya-importu-zerna-tak-i-dlya-tranzytu-cherez-krayiny-yes/
https://www.cci.zp.ua/yes-ne-vymagaye-zhodnyh-veterynarnyh-chy-fitosanitarnyh-sertyfikativ-yak-dlya-importu-zerna-tak-i-dlya-tranzytu-cherez-krayiny-yes/
https://www.cci.zp.ua/yes-ne-vymagaye-zhodnyh-veterynarnyh-chy-fitosanitarnyh-sertyfikativ-yak-dlya-importu-zerna-tak-i-dlya-tranzytu-cherez-krayiny-yes/
https://www.cci.zp.ua/uryad-shvalyv-zminy-do-mytnogo-kodeksu-ukrayiny-dlya-mizhnarodnogo-zastosuvannya-ncts-ta-pryshvydshennya-mytnogo-oformlennya-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/uryad-shvalyv-zminy-do-mytnogo-kodeksu-ukrayiny-dlya-mizhnarodnogo-zastosuvannya-ncts-ta-pryshvydshennya-mytnogo-oformlennya-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/minagropolityky-inicziyuye-rozshyrennya-dostupnogo-kredytuvannya-dlya-agrariyiv-yaki-praczyuyut-u-sferi-pererobky-s-g-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/minagropolityky-inicziyuye-rozshyrennya-dostupnogo-kredytuvannya-dlya-agrariyiv-yaki-praczyuyut-u-sferi-pererobky-s-g-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/startuye-doslidzhennya-stanu-ta-potreb-ukrayinskogo-biznesu-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/startuye-doslidzhennya-stanu-ta-potreb-ukrayinskogo-biznesu-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-shukaye-postachalnyka-dlya-avtomobilnoyi-promyslovosti/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-shukaye-postachalnyka-dlya-avtomobilnoyi-promyslovosti/
https://www.cci.zp.ua/nimeczka-kompaniya-shukaye-subpidryadnykiv-yaki-proponuyut-malyarni-ta-shtukaturni-roboty/
https://www.cci.zp.ua/nimeczka-kompaniya-shukaye-subpidryadnykiv-yaki-proponuyut-malyarni-ta-shtukaturni-roboty/


НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Запорізький ливарно-механічний завод освоїв виробництво нової 

продукції для гірничо-збагачувальних комбінатів 

 

Компанія ІНФОКОМ ЛТД займається автоматизацією та розробкою 

безпілотних роботизованих платформ спільно з компанією-

виробником зарядних станцій 

 

ПП ВКФ «Полімер» представлено на ринку пральних ЕКО 

порошків під власною торговою маркою TRONA 

 

 
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 

 

 

КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ-АВТОМАТИЗАЦІЯ- 

МАШИНОБУДУВАННЯ»  

 

В2В-зустріч з кластерами Польщі  

 

Обмін досвідом і дискусія щодо кластерів та інноваційного 

розвитку  

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА  
 

Серія онлайн-вебінарів для бізнесу за підтримки ЄС та ПРООН. Всі 

відео та матеріали 
 

ЯКЩО ВИ НЕ МАЛИ ЗМОГИ ДОЛУЧИТИСЯ ОНЛАЙН, МИ 

ПІДГОТУВАЛИ ДЛЯ ВАС ДОБІРКУ ВСІХ ВІДЕОЗАПИСІВ ТА 

МАТЕРІАЛІВ 

 

ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ  

 

https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-lyvarno-mehanichnyj-zavod-osvoyiv-vyrobnycztvo-novoyi-produkcziyi-dlya-girnycho-zbagachuvalnyh-kombinativ/
https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-lyvarno-mehanichnyj-zavod-osvoyiv-vyrobnycztvo-novoyi-produkcziyi-dlya-girnycho-zbagachuvalnyh-kombinativ/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-zajmayetsya-avtomatyzacziyeyu-ta-rozrobkoyu-bezpilotnyh-robotyzovanyh-platform-spilno-z-kompaniyeyu-vyrobnykom-zaryadnyh-stanczij/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-zajmayetsya-avtomatyzacziyeyu-ta-rozrobkoyu-bezpilotnyh-robotyzovanyh-platform-spilno-z-kompaniyeyu-vyrobnykom-zaryadnyh-stanczij/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-zajmayetsya-avtomatyzacziyeyu-ta-rozrobkoyu-bezpilotnyh-robotyzovanyh-platform-spilno-z-kompaniyeyu-vyrobnykom-zaryadnyh-stanczij/
https://www.cci.zp.ua/pp-vkf-polimer-predstavleno-na-rynku-pralnyh-eko-poroshkiv-pid-vlasnoyu-torgovoyu-markoyu-trona/
https://www.cci.zp.ua/pp-vkf-polimer-predstavleno-na-rynku-pralnyh-eko-poroshkiv-pid-vlasnoyu-torgovoyu-markoyu-trona/
mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/в2в-зустріч-з-кластерами-польщі/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/обмін-досвідом-і-дискусія-щодо-класте/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/обмін-досвідом-і-дискусія-щодо-класте/
https://www.cci.zp.ua/seriya-onlajn-vebinariv-dlya-biznesu-za-pidtrymky-yes-ta-proon-vsi-video-ta-materialy/
https://www.cci.zp.ua/seriya-onlajn-vebinariv-dlya-biznesu-za-pidtrymky-yes-ta-proon-vsi-video-ta-materialy/
https://www.cci.zp.ua/seriya-onlajn-vebinariv-dlya-biznesu-za-pidtrymky-yes-ta-proon-vsi-video-ta-materialy/
https://www.cci.zp.ua/seriya-onlajn-vebinariv-dlya-biznesu-za-pidtrymky-yes-ta-proon-vsi-video-ta-materialy/


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП ДЛЯ БІЗНЕСУ  

 

ЕКСПЕРТИЗА 

 

ФІКСАЦІЯ ПОШКОДЖЕНОГО МАЙНА 

Система Торгово-промислових палат в Україні долучилась до експертних 

досліджень шкоди та збитків майна юридичних осіб в результаті воєнної 

агресії росії проти України. 

Запорізька ТПП, маючи повноваження експертної організації (Закон України 

№671/97-ВР від 02.12.1997 «Про торгово-промислові палати в Україні»), 

виконує роботи з фіксації пошкодженого майна, оцінювання його вартості, 

розрахунку упущеної вигоди, що в подальшому буде основою для 

відшкодування збитків. 

 

Тел.: (067) 109-72-55 (Viber, Telegram) e-mail: ean@cci.zp.ua 

Сервіс замовлення експертних послуг онлайн 

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

 

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 

 

 

Оформлення сертифікатів про форс-мажорні обставини за 

звичайною процедурою 

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 

 

https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://online.cci.zp.ua/login
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
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
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
jur3@cci.zp.ua
kuts@cci.zp.ua
https://apply.ucci.org.ua/


ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Гарячі лінії податкової служби Запорізької області  

 

Електронний документообіг між платником податків та 

контролюючим органом  

 

Як отримати довідку-підтвердження статусу податкового 

резидента України?  

 

Чи може платник податків подати заяву про повернення з 

бюджету помилково сплаченої суми податку через 

Електронний кабінет?  

 

 

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/garyachi-liniyi-u-podatkovij-sluzhbi-zaporizkoyi-oblasti/
https://www.cci.zp.ua/elektronnyj-dokumentoobig-mizh-platnykom-podatkiv-ta-kontrolyuyuchym-organom-2/
https://www.cci.zp.ua/elektronnyj-dokumentoobig-mizh-platnykom-podatkiv-ta-kontrolyuyuchym-organom-2/
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