
 

 

 

 

 

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) 
 

18.05.2022 

 

 
  

Запорізька ТПП працює спільно з міжнародними партнерами 
 

Традиційно Запорізька торгово-промислова палата реалізує проєкти міжнародної 

підтримки бізнесу, працюємо разом з нашими закордонними партнерами і 

колегами. Сьогодні така спільна робота – особливо важлива.  

Зокрема, ви завжди можете скористатися нашими пропозиціями щодо участі у 

В2В-зустрічах, представити продукцію на міжнародних виставках, поширити 

комерційні пропозиції вашої компанії за кордоном, отримати консультацію. 

Запрошуємо стежити за нашими анонсами! 

 
Детальніше на сайті 

 

АНОНСИ 

 
 

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 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-praczyuye-spilno-z-mizhnarodnymy-partneramy/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-praczyuye-spilno-z-mizhnarodnymy-partneramy/
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/


 
 

Цього тижня запрошуємо на заключні вебінари з серії безкоштовних консультацій для 

бізнесу, присвячених роботі в умовах воєнного часу. Долучайтесь! 

 

Заплановані вебінари на такі теми: 

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 

 

АНОНСИ ПАРТНЕРІВ  

 

TechIndustry 2022: міжнародний B2B-захід 
18 травня – 20 травня 2022 

Формат: онлайн 

 

ПРООН запрошує долучитись до антикризової платформи «Разом до 

відновлення» 
23 травня - 27 червня 2022 

 

Вебінар “Чекліст для перезапуску бізнесу” 
20 травня 2022 

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-robota-iz-knr-vidkryttya-dodatkovyh-vyrobnychyh-potuzhnostej-ukrayinskyh-vyrobnykiv-u-knr-19-20-travnya/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-robota-iz-knr-vidkryttya-dodatkovyh-vyrobnychyh-potuzhnostej-ukrayinskyh-vyrobnykiv-u-knr-19-20-travnya/
https://cutt.ly/PFrZMhA
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/techindustry-2022-mizhnarodnyj-b2b-zahid/
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/vebinar-cheklist-dlya-perezapusku-biznesu/


МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА  
 

 

EU4Business надає екстрену підтримку українським МСП 
EU4Business, Мінцифра, Мінекономіки та Офіс з розвитку підприємництва та 

експорту України за фінансування Європейського Союзу та Уряду Німеччини 

запускають механізм грантів на порталі Дія для надання негайної допомоги мікро- 

і малим підприємствам. 

Подати заявку можна за посиланням: https://diia.gov.ua/services/otrimannya-

minigrantu-vid-eu4business 

 

Нагадаємо, Запорізька ТПП та компанії – члени Палати мають досвід успішної 

реалізації проєктів в рамках ініціативи «EU4Business» ЄС. Це професійні 

комунікації на форумах і тренінгах, консультації від провідних експертів, 

компенсації витрат на консалтинг і спеціальні умови кредитування. 

 

США встановили річний безмитний режим для української сталі 

 

Польща спростить контрольні процедури для імпорту та експорту 

аграрної продукції 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Каталог українських експортерів 
ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» актуалізує інформацію про 

українських експортерів, які готові постачати свою продукцію за кордон в умовах 

війни. 

Реєстрація в е-каталозі за посиланням: https://bit.ly/35tvydu 

 
 

КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ-АВТОМАТИЗАЦІЯ- 

МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 

Учасники Запорізького кластеру «Інжиніринг - Автоматизація - 

Машинобудування» – про запити та пропозиції 
 

Керівники компаній - членів Запорізької ТПП, учасники Запорізького кластеру ІАМ 

представили свої комерційні пропозиції та запити у співпраці під час 

метчмейкингової зустрічі, організованої Українським кластерним альянсом. 

Мета – знайти ланки ланцюжків доданої вартості, які кластерна спільнота 

може закривати власними силами. До презентацій запросили учасників кластерів з 

Вінниці, Запоріжжя, Києва, Миколаєва, Сум, Харкова. Вже є перші результати, 

коли у відповідь на запит компаній є відгуки з конкретними пропозиціями. 

 

https://www.cci.zp.ua/eu4business-nadaye-ekstrenu-pidtrymku-ukrayinskym-msp/
https://diia.gov.ua/services/otrimannya-minigrantu-vid-eu4business
https://diia.gov.ua/services/otrimannya-minigrantu-vid-eu4business
https://www.cci.zp.ua/ssha-vstanovyly-richnyj-bezmytnyj-rezhym-dlya-ukrayinskoyi-stali/
https://www.cci.zp.ua/polshha-sprostyt-kontrolni-proczedury-dlya-importu-ta-eksportu-agrarnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/polshha-sprostyt-kontrolni-proczedury-dlya-importu-ta-eksportu-agrarnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/katalog-ukrayinskyh-eksporteriv/
https://bit.ly/35tvydu
https://www.cci.zp.ua/uchasnyky-zaporizkogo-klasteru-inzhyniryng-avtomatyzacziya-mashynobuduvannya-pro-potreby-ta-propozycziyi/
https://www.cci.zp.ua/uchasnyky-zaporizkogo-klasteru-inzhyniryng-avtomatyzacziya-mashynobuduvannya-pro-potreby-ta-propozycziyi/


КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАКОРДОННИХ КОМПАНІЙ  

 

ТПП м. Конья (Туреччина) пропонує познайомитися з пропозиціями 

співпраці компаній регіону 

 

Нідерландська оптова компанія шукає виробника офісних меблів 

 

Французька компанія пропонує співпрацю виробникам інноваційної 

продукції 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

В умовах воєнного стану ПрАТ «Запоріжабразив» продовжує 

забезпечувати українську промисловість абразивною продукцією 

 

ТОВ «Завод Кранкомплект» – виробник вантажопідйомних кранів, 

комплектуючих та електрообладнання 

 
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 
 

Триває серія навчально-консультаційних заходів для бізнесу, що реалізується 

Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Програми розвитку 

ООН та Європейського Союзу.  

 

ЯКЩО ВИ НЕ МАЛИ ЗМОГУ ДОЛУЧИТИСЯ ОНЛАЙН, ПРОПОНУЄМО 

ПЕРЕГЛЯГНУТИ ВІДЕОЗАПИСИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:  

 

Вебінар «Процеси міжнародного постачання товарів в умовах 

воєнного стану» 

 

Вебінар «Експортно-імпортні операції в умовах воєнного стану. 

ЗЕД-контракти» 

 

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/niderlandska-optova-kompaniya-shukaye-vyrobnyka-ofisnyh-mebliv/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-kompaniya-proponuye-spivpraczyu-vyrobnykam-innovaczijnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-kompaniya-proponuye-spivpraczyu-vyrobnykam-innovaczijnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/v-umovah-voyennogo-stanu-prat-zaporizhabrazyv-prodovzhuye-zabezpechuvaty-ukrayinsku-promyslovist-abrazyvnoyu-produkcziyeyu/
https://www.cci.zp.ua/v-umovah-voyennogo-stanu-prat-zaporizhabrazyv-prodovzhuye-zabezpechuvaty-ukrayinsku-promyslovist-abrazyvnoyu-produkcziyeyu/
https://www.cci.zp.ua/tov-zavod-krankomplekt-vyrobnyk-vantazhopidjomnyh-kraniv-komplektuyuchyh-ta-elektroobladnannya/
https://www.cci.zp.ua/tov-zavod-krankomplekt-vyrobnyk-vantazhopidjomnyh-kraniv-komplektuyuchyh-ta-elektroobladnannya/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-proczesy-mizhnarodnogo-postachannya-tovariv-v-umovah-voyennogo-stanu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-proczesy-mizhnarodnogo-postachannya-tovariv-v-umovah-voyennogo-stanu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-eksportno-importni-operacziyi-v-umovah-voyennogo-stanu-zed-kontrakty-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-eksportno-importni-operacziyi-v-umovah-voyennogo-stanu-zed-kontrakty-videozapys/


Вебінар «Нові ланцюги поставок у воєнний час» 

 

Вебінар «Обмеження логістичних можливостей та експортні 

питання під час військових дій» 

 

 

Онлайн-зустріч «Державно-приватне партнерство як інструмент 

відновлення зруйнованої інфраструктури України» 

 

 

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 

 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-novi-lanczyugy-postavok-u-voyennyj-chas-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-obmezhennya-logistychnyh-mozhlyvostej-ta-eksportni-pytannya-pid-chas-vijskovyh-dij-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-obmezhennya-logistychnyh-mozhlyvostej-ta-eksportni-pytannya-pid-chas-vijskovyh-dij-videozapys/
https://www.youtube.com/watch?v=pmpGL_SJea4
https://www.youtube.com/watch?v=pmpGL_SJea4
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/


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 

 

Дії користувачів РРО у разі зміни ставки ПДВ при здійсненні 

операцій з постачання пального 

 

Платникам податку на прибуток, що тимчасово переходять на 

сплату єдиного податку за ставкою 2% 

 

Чи може фізична особа-підприємець на загальній системі 

оподаткування включити до витрат суми сплачених податків? 

 

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 

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/diyi-korystuvachiv-rro-u-razi-zminy-stavky-pdv-pry-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo/
https://www.cci.zp.ua/diyi-korystuvachiv-rro-u-razi-zminy-stavky-pdv-pry-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo/
https://www.cci.zp.ua/platnykam-podatku-na-prybutok-shho-tymchasovo-perehodyat-na-splatu-yedynogo-podatku-za-stavkoyu-2/
https://www.cci.zp.ua/platnykam-podatku-na-prybutok-shho-tymchasovo-perehodyat-na-splatu-yedynogo-podatku-za-stavkoyu-2/
https://www.cci.zp.ua/chy-mozhe-fizychna-osoba-pidpryyemecz-na-zagalnij-systemi-opodatkuvannya-vklyuchyty-do-vytrat-sumy-splachenyh-podatkiv/
https://www.cci.zp.ua/chy-mozhe-fizychna-osoba-pidpryyemecz-na-zagalnij-systemi-opodatkuvannya-vklyuchyty-do-vytrat-sumy-splachenyh-podatkiv/
https://www.cci.zp.ua/chy-bude-anulovano-reyestracziyu-platnyka-pdv-na-period-diyi-osoblyvogo-podatkovogo-rezhymu-yedynyj-podatok-tretoyi-grupy-za-stavkoyu-2-vidsotka/
https://www.cci.zp.ua/chy-bude-anulovano-reyestracziyu-platnyka-pdv-na-period-diyi-osoblyvogo-podatkovogo-rezhymu-yedynyj-podatok-tretoyi-grupy-za-stavkoyu-2-vidsotka/
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