
 

 

 

 

 

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) 
 

03.05.2022  

АНОНСИ 
 

 
 

Продовжуємо серію безкоштовних вебінарів для бізнесу, присвячених роботі в умовах 

воєнного часу. Долучайтесь! 

 

Найближчим часом заплановані вебінари на такі теми: 

 

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 
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https://www.cci.zp.ua/vebinar-suttyeve-obmezhennya-logistychnyh-mozhlyvostej-ta-eksportni-pytannya-pid-chas-vijskovyh-dij-4-5-travnya/
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10 травня 2022  

Процеси міжнародного постачання товарів в умовах воєнного стану 
 

Спікерка: Юлія ПИНДУС, керівниця департаменту консультаційних послуг 

CPTL, консультантка у сфері ЗЕД 

 

11 травня 2022 

Експортно-імпортні операції в умовах воєнного стану. ЗЕД-

контракти 
 

 

12 травня 2022 

Нові ланцюги поставок у воєнний час 
 

Спікер: Микола ЛАРІН, керівник проєктів Асоціації експортерів і імпортерів 

«ЗЕД» 
РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://cutt.ly/PFrZMhA 

 

Початок вебінарів об 11.00 

 

Формат: онлайн, платформа ZOOM 

 

АНОНСИ ПАРТНЕРІВ  
6 травня 2022. Початок о 12.00 

Онлайн-подія “Державно-приватне партнерство – як інструмент 

відновлення зруйнованої інфраструктури України” 
 

З питань участі звертайтесь за тел.: +380 (50) 484-11-97, e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА  
 

 
 

Європейські та світові палати підтримують регіональні ТПП 

 
Торгово-промислова палата України запускає спільну програму з Eurochambres та 

ICC Ukrainian Regional Chamber Twinning. 

Програма стане основою для надання підтримки, спрямованої на зміцнення 

українського бізнесу, особливо МСБ.  
Наразі Запорізька ТПП активно тримає діалог з партнерськими палатами Бельгії, 

Литви, Польщі, Угорщини, інших країн. Ми дякуємо їм за підтримку українського 

бізнесу, громадян України – і словом, і ділом! Співпраця триває. 
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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 
 

Європейський Союз на рік скасовує імпортні мита на українські 

товари 

 

Україна та ЄС активізували підготовку до підписання 

“промислового безвізу” 

 

Спрощено оформлення експорту до Республіки Молдова 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Сухий яєчний порошок від рівненського виробника 

 

Румунська компанія шукає партнерів – стартапи, компанії, що 

працюють у сфері ІТ 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Держпродспоживслужба прокоментувала нововведення для 

бізнесу 

 

Відкрито доступ до єдиної бази звітів про оцінку  
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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 «ТОП ключових проблем бізнесу, викликаних військовими 

діями та шляхи їх вирішення» 

 

Вебінар «Перебудова ланцюгів доданої вартості» 

 

Вебінар «Проблемні питання промислових МСП» 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

«ІНФОКОМ ЛТД»: рішення промислового інтернету речей 

 

ПП «ЮЖТРАНСПОЛІС ПЛЮС»: автоматичні ворота, двері, 

комплектуючі 

 
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»  

 

Підписано Меморандум про співпрацю з «Кластером промислових 

та крафтових виробників України» 
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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 

 

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 
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ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Які роботодавці можуть не сплачувати ЄСВ за працівників, 

призваних під час мобілізації? 

 

Чи можливе відображення податкового кредиту з ПДВ по 

первинним документам? 

 

Чи є постачанням товарів безоплатна передача товарів для потреб 

забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави? 

 

 

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 
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