
 

 

 

 

 

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) 
25.05.2022 

 

 
  

   
 

Запорізька ТПП запрошує до міжнародної співпраці 
 

Традиційно Запорізька торгово-промислова палата реалізує проєкти міжнародної 

підтримки бізнесу, працюємо разом з нашими закордонними партнерами і 

колегами. Сьогодні така спільна робота – особливо важлива.  

Цього тижня ми підготували для вас добірку анонсів В2В і виставкових заходів, до 

участі в яких запрошуються запорізькі компанії. Також до вашої уваги – огляд 

експорту та імпорту Чехії, актуальні дані щодо товарообігу з Україною. 

 

АНОНСИ 

Зустріч “Відкрийте ваш бізнес в Болгарії” 
30 травня 2022, 14.00 
Формат: онлайн 

 

Виставка китайських продуктів у Варшаві 

 

 
22-24 червня 2022 

Формат: онлайн / офлайн 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-praczyuye-spilno-z-mizhnarodnymy-partneramy/
https://www.cci.zp.ua/zustrich-vidkryjte-ta-rozshyrte-vash-biznes-v-bolgariyi-30-travnya-2022/
https://www.cci.zp.ua/vystavka-kytajskyh-produktiv-u-varshavi-22-24-chervnya-2022/


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 info@thukraina.com, 

рекламну продукцію для розміщення на стенді – до 10 серпня 2022 року. 

 

8 – 10 вересня 2022 

М. Рига, Латвія 

Детальніше на сайті 

 

АНОНСИ ПАРТНЕРІВ  

 

Вебінар «Політики для бізнесу воєнного часу» 
25 травня, 17:00 

Формат: онлайн 

 

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» 
23 травня - 27 червня 2022 

Формат: онлайн 

 

ОГЛЯД РИНКІВ 
 

 
 

Чехія: огляд експорту/імпорту, товарообіг з Україною 
Чехія – один із найбільших торговельних партнерів України, активна співпраця 

налагоджена і між Торгово-промисловими палатами обох країн. Експерти 

Запорізької ТПП узагальнили інформацію щодо основних товарних позицій 

експорту та імпорту Чехії, актуальні дані щодо товарообігу з Україною. 

В разі зацікавленості налагодження співробітництва з чеськими підприємствами, 

просимо надавати Ваші пропозиції до Управління організаційної роботи та 

міжнародних відносин, email: oso@cci.zp.ua, 050-484-11-97 

 

Детальніше на сайті 

 

https://www.cci.zp.ua/pilgovi-umovy-uchasti-dlya-ukrayinskyh-eksponentiv-u-prodovolchomu-yarmarku-riga_food-2022/
https://www.cci.zp.ua/pilgovi-umovy-uchasti-dlya-ukrayinskyh-eksponentiv-u-prodovolchomu-yarmarku-riga_food-2022/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-polityky-dlya-biznesu-voyennogo-chasu-25-travnya-1700/
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/chehiya-oglyad-eksportu-importu-tovaroobigu-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/chehiya-oglyad-eksportu-importu-tovaroobigu-z-ukrayinoyu/


МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА  
 

Європейський парламент скасував імпортні мита на український 

експорт на один рік 
Європейський парламент підтримав скасування імпортних мит на весь 

український експорт до Євросоюзу на один рік для підтримки економіки України. 

Цей крок став безпрецедентним жестом підтримки країни у стані війни. 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

В Україні відновлюється програма оренди державного майна 
Фонд державного майна України повідомляє про поновлення аукціонів оренди за 

спрощеними та зручними для бізнесу процедурами. 

 

Голова комітету з питань промислової модернізації ТПП України 

Володимир ВЛАСЮК: «Як не повторити помилок минулого і 

збудувати конкурентоздатну економіку» 
 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  ЗАКОРДОННИХ КОМПАНІЙ  

 

Польський виробник шукає постачальника деталей для 

автомобільної промисловості 

 

Німецька компанія шукає субпідрядників, які пропонують малярні 

та штукатурні роботи 

 

ТПП м. Конья (Туреччина) пропонує познайомитися з пропозиціями 

співпраці компаній регіону 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ТОВ “ПК Котломонтаж” пропонує співпрацю українським і 

закордонним партнерам 
ТОВ “ПК Котломонтаж” є виробником металевих конструкцій та 

технологічного обладнання у місті Запоріжжя. 

Компанії – члени Запорізької торгово-промислової палати вже зараз готові 

планувати участь у великій відбудові нашої країни. 

Підприємство має можливості та бажання створити на своїх 

площах сучасне виробництво будь-якого промислово-технологічного напрямку 

спільно з закордонними виробниками. 

 

https://www.cci.zp.ua/yevroparlament-skasuvav-importni-myta-na-ukrayinskyj-eksport-na-odyn-rik/
https://www.cci.zp.ua/yevroparlament-skasuvav-importni-myta-na-ukrayinskyj-eksport-na-odyn-rik/
https://www.cci.zp.ua/v-ukrayini-vidnovlyuyetsya-programa-orendy-derzhavnogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/yak-ne-povtoryty-pomylok-mynulogo-i-zbuduvaty-konkurentozdatnu-ekonomiku/
https://www.cci.zp.ua/yak-ne-povtoryty-pomylok-mynulogo-i-zbuduvaty-konkurentozdatnu-ekonomiku/
https://www.cci.zp.ua/yak-ne-povtoryty-pomylok-mynulogo-i-zbuduvaty-konkurentozdatnu-ekonomiku/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-shukaye-postachalnyka-detalej-dlya-avtomobilnoyi-promyslovosti/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-shukaye-postachalnyka-detalej-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/
https://www.cci.zp.ua/tpp-m-konya-turechchyna-proponuye-poznajomytysya-z-vyrobnychymy-propozycziyamy-kompanij-regionu/
https://www.cci.zp.ua/tpp-m-konya-turechchyna-proponuye-poznajomytysya-z-vyrobnychymy-propozycziyamy-kompanij-regionu/
https://www.cci.zp.ua/tov-pk-kotlomontazh-proponuye-spivpraczyu/
https://www.cci.zp.ua/tov-pk-kotlomontazh-proponuye-spivpraczyu/


ТОВ “ЕК “Гранік” запрошує відвідати оновлений сайт компанії 

 
Екотехнологічна компанія «Гранік» запрошує відвідати оновлений сайт компанії 

https://granik.com.ua/ та за можливості – поділитися посиланням на ваших 

інтернет-ресурсах. 

 
 

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 

 

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА  
 

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

відео та матеріали 
Завершилася серія безкоштовних навчально-консультаційних заходів для бізнесу, 

що реалізована  Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки 

Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансування Європейського 

Союзу. 

 

Загалом відбулося 16 вебінарів, покликаних максимально стисло та інформативно 

відповісти на непрості питання бізнесу в умовах воєнного стану. Разом з 

провідними українськими експертами говорили про податкові зміни в умовах війни, 

кредитування бізнесу, логістику і перебудову ланцюгів доданої вартості, 

проблемні питання промислових МСП, експортно-імпортні операції та форс-

мажор, нові маршрути поставок. 

 

До аудиторії вебінарів долучилися понад 1200 учасників – керівників малих та 

середніх підприємств Запорізького і Дніпропетровського регіонів. 

 

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/tov-ek-granik-zaproshuye-vidvidaty-onovlenyj-sajt-kompaniyi/
https://granik.com.ua/
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  

 

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 

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 

 

 

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/
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


 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Воєнний стан: строки розрахунків за операціями з експорту та 

імпорту товарів 

 

Автоматичний перевипуск кваліфікованих сертифікатів 

 

На яких підставах може бути відмовлено у реєстрації платником 

єдиного податку 3 групи за ставкою 2 відсотки? 

Контролюючі органи мають право звертатися до платників із 

письмовим запитом 

 

З якої дати подавати нову форму декларації з плати за землю 

 

 

 

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/voyennyj-stan-stroky-rozrahunkiv-za-operacziyamy-z-eksportu-ta-importu-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-stroky-rozrahunkiv-za-operacziyamy-z-eksportu-ta-importu-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/avtomatychnyj-perevypusk-kvalifikovanyh-sertyfikativ/
https://www.cci.zp.ua/na-yakyh-pidstavah-mozhe-buty-vidmovleno-u-reyestracziyi-platnykom-yedynogo-podatku-3-grupy-za-stavkoyu-2-vidsotky/
https://www.cci.zp.ua/na-yakyh-pidstavah-mozhe-buty-vidmovleno-u-reyestracziyi-platnykom-yedynogo-podatku-3-grupy-za-stavkoyu-2-vidsotky/
https://www.cci.zp.ua/kontrolyuyuchi-organy-mayut-pravo-zvertatysya-do-platnykiv-iz-pysmovym-zapytom/
https://www.cci.zp.ua/kontrolyuyuchi-organy-mayut-pravo-zvertatysya-do-platnykiv-iz-pysmovym-zapytom/
https://www.cci.zp.ua/z-yakoyi-daty-podavaty-novu-formu-deklaracziyi-z-platy-za-zemlyu/
https://cutt.ly/eSQ283N
oso@cci.zp.ua
mailto:pressa@cci.zp.ua
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

