
 

 

 

 

 

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) 
 

10.05.2022  

АНОНСИ 
 

 
 

Продовжуємо серію безкоштовних вебінарів для бізнесу, присвячених роботі в умовах 
воєнного часу. Долучайтесь! 

 

Найближчим часом заплановані вебінари на такі теми: 

 

11 травня 2022 

Експортно-імпортні операції в умовах воєнного стану. ЗЕД-

контракти 
 

12 травня 2022 

Нові ланцюги поставок у воєнний час 
 

 

 

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-eksportno-importni-operacziyi-v-umovah-voyennogo-stanu-zed-kontrakty-11-travnya/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-eksportno-importni-operacziyi-v-umovah-voyennogo-stanu-zed-kontrakty-11-travnya/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-eksportno-importni-operacziyi-v-umovah-voyennogo-stanu-zed-kontrakty-12-travnya/


17 травня 2022 

Військові дії як форс-мажор та умова невиконання договірних 

зобов'язань українських контрагентів 

 

Спікер: Микола ЛАРІН, керівник проєктів Асоціації експортерів і імпортерів 

«ЗЕД» 
 
19-20 травня 2022 

Робота з КНР. Відкриття додаткових виробничих потужностей 

українських виробників у КНР 

 

Спікерка: Євгенія ЛИТВИНОВА, президентка/СЕО Клубу експортерів України 

 

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

 

Початок вебінарів об 11.00 

 

Формат: онлайн, платформа ZOOM 

 

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

 

 

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА  
 

 
 

Пільгові умови участі для українських експонентів у продовольчому 

ярмарку RIGA_FOOD-2022 
До уваги підприємств харчового та агропродовольчого сектору! 

Представник Торгово-промислової палати України у Латвії Олександр Петров 

інформує щодо пільгових умов участі для українських експонентів у продовольчому 

щорічному ярмарку RIGA_FOOD – 2022. 
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 
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GIZ переорієнтовує 15 наявних проєктів в Україні для допомоги під 

час війни 
Запорізька торгово-промислова палата є партнерською платформою Німецького 

товариства міжнародного співробітництва GIZ у Запорізькій області з 2016 року. 
Дякуємо нашим партнерам за підтримку України! 

 

Канада на рік скасувала всі мита на українські товари 

 

Україна та Велика Британія підписали Угоду про скасування 

ввізних мит і тарифних квот 

 

 

АКТУАЛЬНО  

 

Державно-приватне партнерство як інструмент відновлення 

зруйнованої інфраструктури України 

 
Представники Запорізької торгово-промислової палати, компаній регіону 

долучилися до обговорення концепції спрощеної процедури державно-приватного 

партнерства, яка може стати ключовим інструментом відбудови України після 

завершення війни. 

 

Україна та Канада завершать роботу над розширенням Угоди про 

вільну торгівлю протягом найближчих тижнів 

 

Нові можливості державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та 

«Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» 

 

Моніторинг стану і перспектив українського бізнесу 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Французька компанія пропонує співпрацю виробникам інноваційної 

продукції 

 

Словенська компанія шукає постачальників гідравлічних циліндрів 

та редукторів 
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ДОПОМОГА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ  

 

 
 

Представники запорізького бізнесу, компаній – членів Запорізької торгово-

промислової палати не тільки тримають економічний фронт, але й захищають 

Запорізький регіон і Україну в підрозділах Збройних Сил України. 
 

Наразі є гостра потреба у придбанні повнопривідних автомобілів, генераторів, 

рацій для 110 територіальної бригади, у складі якої бере участь керівник однієї з 

промислових компаній Запоріжжя, член Запорізької ТПП і правління ГС 
«Запорізький кластер «ІАМ». 

 

Запорізька торгово-промислова палата вже доєдналася до допомоги. Збір коштів 
організують наші партнери – ГС «Запорізький кластер «ІАМ», Громадська 

організація «Кластер промислових та крафтових виробників України». 

 

Вже придбано та підготовлено перше авто. 
Щира вдячність всім хто допомагав грошима, організовував всі процеси, 

відновлював! 

Збір коштів для закупівлі автомобілів для бійців продовжується. 
 

Звертаємося до Вас із проханням теж розглянути можливість надання допомоги 

нашим бійцям. 

 

Дякуємо кожному, хто вже допоміг і кожному, хто планує це зробити! 

 

Реквізити на сайті: https://www.cci.zp.ua/dopomoga-zbrojnym-sylam-

ukrayiny/ 

ФБ: https://www.facebook.com/klaster.mlt/posts/358910629590743 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

 «Запоріжсталь»: підсумки виробництва у квітні 2022 

 
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 

https://www.cci.zp.ua/dopomoga-zbrojnym-sylam-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/dopomoga-zbrojnym-sylam-ukrayiny/
https://www.facebook.com/klaster.mlt/posts/358910629590743
https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-pidsumky-vyrobnycztva-u-kvitni-2022/


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 «Обмеження логістичних можливостей та експортні 

питання під час військових дій» 

 

Вебінар «Проблемні питання промислових МСП» 

 

 

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 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-obmezhennya-logistychnyh-mozhlyvostej-ta-eksportni-pytannya-pid-chas-vijskovyh-dij-videozapys/
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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  

 

До уваги платників податків, які обрали спрощену систему з 

особливостями оподаткування на період дії воєнного стану 

 

Чи має право піприємець зберігати пальне для власних потреб без 

наявності ліцензії у період воєнного стану? 

 

Чи буде анульовано реєстрацію платника ПДВ на період дії 

особливого податкового режиму (єдиний податок третьої групи за 

ставкою 2 відсотка)? 

 

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://apply.ucci.org.ua/
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