
 

 

 

 

 

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) 
 

15.06.2022 

 

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА  
 

Запорізька ТПП працює спільно з представниками ТПП України за 

кордоном 

 

 
 
Щодня фахівці Запорізької торгово-промислової палати надають консультації 

представникам компаній щодо питань зовнішньоекономічної діяльності. У свою 

чергу – ми завжди на зв’язку з нашими колегами – представниками Торгово-

промислової палати України за кордоном. 

Президент Запорізької ТПП Володимир Шамілов, експерти Палати взяли участь в 

онлайн-зустрічі Торгово-промислової палати України, регіональних палат з 

представниками ТППУ за кордоном. На часі – гуманітарна допомога військовим, 

переміщеним особам, налагодження логістичних бізнес-маршрутів, експорту 

продукції. 

Детальніше на сайті 

 

Також читайте за темою: 

 

Запорізька ТПП налагоджує прямі ділові контакти з італійськими 

регіонами 

 

Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС, ICAC) при 

ТПП України відзначає 30-річчя діяльності 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-praczyuye-spilno-z-predstavnykamy-tpp-ukrayiny-za-kordonom/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-praczyuye-spilno-z-predstavnykamy-tpp-ukrayiny-za-kordonom/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-praczyuye-spilno-z-predstavnykamy-tpp-ukrayiny-za-kordonom/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-nalagodzhuye-pryami-dilovi-kontakty-z-italijskymy-regionamy/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-nalagodzhuye-pryami-dilovi-kontakty-z-italijskymy-regionamy/
https://www.cci.zp.ua/mizhnarodnyj-komerczijnyj-arbitrazhnyj-sud-mkas-icac-pry-tpp-ukrayiny-vidznachaye-30-richchya-diyalnosti/
https://www.cci.zp.ua/mizhnarodnyj-komerczijnyj-arbitrazhnyj-sud-mkas-icac-pry-tpp-ukrayiny-vidznachaye-30-richchya-diyalnosti/


АНОНСИ 
 

 
 

Тренінг «Від нетворкінгу в онлайн до лідогенерації» 
16 червня 2022 

Формат: офлайн / онлайн  

 

Конференція “Україна-Польща: логістичні питання в умовах війни” 
15 червня 2022 

Формат: онлайн 

 

Онлайн-зустріч з головою Антимонопольного комітету України 
16 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 e-mail: oso@cci.zp.ua, тел. (050) 484-11-97 

 

8 – 10 вересня 2022 

м. Рига, Латвія 

Детальніше на сайті 

https://www.cci.zp.ua/trening-vid-netvorkingu-v-onlajn-do-lidogeneracziyi-16-chervnya-2022/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-polshha-logistychni-pytannya-v-umovah-vijny-15-chervnya-13-00/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-zustrich-z-golovoyu-antymonopolnogo-komitetu-ukrayiny/
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/


АКТУАЛЬНО 

 

Підтримка руху українських товарів: Єврокомісія запустила 

платформу для пошуку бізнес-партнерів ЄС-Україна 

 

 
 

Платформа створена з метою швидкого об’єднання зусиль суб’єктів підприємницької 

діяльності ЄС та України задля знаходження прагматичних рішень щодо експорту 

сільськогосподарської продукції з України вже зараз. 

До практичної реалізації ініціативи вже долучилися бельгійські партнери Запорізької 

ТПП. Зокрема, старший радник по зв’язкам з ЄС у Торгово-промисловій палаті 

Антверпена Люк Ван Луверен повідомив про намір одного з промислових хлібозаводів 

регіону зареєструватися на цій платформі як покупець, щоб найближчим часом провести 

B2B-переговори з українськими експортерами. 

 

ЄС виділяє 20 мільйонів євро на підтримку українських стартапів 

через Європейську інноваційну раду 
 

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо особливостей регулювання 

земельних відносин в умовах воєнного стану» 

 

Держмитслужба: Як працюють транзитні спрощення 

«авторизований вантажовідправник» та «авторизований 

вантажоодержувач» 

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА 

 

Циркулярна економіка – для бізнесу. Відеозапис тренінгу 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАКОРДОННИХ КОМПАНІЙ  

 

Бельгійська фармацевтична компанія шукає субпідрядників і 

виробників 

 

https://www.cci.zp.ua/pidtrymka-ruhu-ukrayinskyh-tovariv-yevrokomisiya-zapustyla-platformu-dlya-poshuku-biznes-partneriv-yes-ukrayina/
https://www.cci.zp.ua/pidtrymka-ruhu-ukrayinskyh-tovariv-yevrokomisiya-zapustyla-platformu-dlya-poshuku-biznes-partneriv-yes-ukrayina/
https://www.cci.zp.ua/yes-vydilyaye-20-miljoniv-yevro-na-pidtrymku-ukrayinskyh-startapiv-cherez-yevropejsku-innovaczijnu-radu/
https://www.cci.zp.ua/yes-vydilyaye-20-miljoniv-yevro-na-pidtrymku-ukrayinskyh-startapiv-cherez-yevropejsku-innovaczijnu-radu/
https://www.cci.zp.ua/nabrav-chynnosti-zakon-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-osoblyvostej-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/nabrav-chynnosti-zakon-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-osoblyvostej-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/nabrav-chynnosti-zakon-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-osoblyvostej-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/derzhmytsluzhba-yak-praczyuyut-tranzytni-sproshhennya-avtoryzovanyj-vantazhovidpravnyk-ta-avtoryzovanyj-vantazhooderzhuvach/
https://www.cci.zp.ua/derzhmytsluzhba-yak-praczyuyut-tranzytni-sproshhennya-avtoryzovanyj-vantazhovidpravnyk-ta-avtoryzovanyj-vantazhooderzhuvach/
https://www.cci.zp.ua/derzhmytsluzhba-yak-praczyuyut-tranzytni-sproshhennya-avtoryzovanyj-vantazhovidpravnyk-ta-avtoryzovanyj-vantazhooderzhuvach/
https://www.cci.zp.ua/czyrkulyarna-ekonomika-dlya-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/belgijska-farmaczevtychna-kompaniya-shukaye-subpidryadnykiv-i-vyrobnykiv/
https://www.cci.zp.ua/belgijska-farmaczevtychna-kompaniya-shukaye-subpidryadnykiv-i-vyrobnykiv/


НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП 
 

Запорізька ТПП традиційно реалізує спільні проєкти з вищими навчальними закладами 

регіону, сприяє співпраці науки та бізнесу, розвитку дуальної освіти.  

Наразі знайомимо вас з інформацією від наших партнерів щодо підготовки до вступної 

кампанії-2022: 

 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

 

Запорізький національний університет 

 

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра 

Моторного (тимчасово переміщений до міста Запоріжжя на базу 

ЗНУ) 
________________ 

 

 

 
 

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва повідомляє про 

можливості I-GO Assistant: безкоштовного інструменту з 

ресурсоефективності 

 

 
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://zp.edu.ua/zaporizka-politehnika-zaproshuye-na-navchannya
https://zp.edu.ua/zaporizka-politehnika-zaproshuye-na-navchannya
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk
https://www.zieit.edu.ua/?page_id=179
https://www.cci.zp.ua/tdatu-prodovzhuye-osvitnij-proczes-za-standartamy-vyshhoyi-osvity-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/tdatu-prodovzhuye-osvitnij-proczes-za-standartamy-vyshhoyi-osvity-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/tdatu-prodovzhuye-osvitnij-proczes-za-standartamy-vyshhoyi-osvity-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/i-go-assistant-bezkoshtovnyj-instrument-shvydkoyi-samooczinky-ta-navigacziyi-z-resursoefektyvnosti/
https://www.cci.zp.ua/i-go-assistant-bezkoshtovnyj-instrument-shvydkoyi-samooczinky-ta-navigacziyi-z-resursoefektyvnosti/
https://www.cci.zp.ua/i-go-assistant-bezkoshtovnyj-instrument-shvydkoyi-samooczinky-ta-navigacziyi-z-resursoefektyvnosti/
mailto:oso@cci.zp.ua


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП ДЛЯ БІЗНЕСУ  

 

Зверніть увагу! Робота відділень Запорізької ТПП у Мелітополі та 

Бердянську офіційно призупинена з 3 березня 2022 
Запорізька ТПП знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4 та працює 

у відповідності до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 

02.12.1997 р. № 671-97-ВР. Всі підприємства Запорізького регіону мають змогу 

отримувати експертні послуги в режимі офлайн та онлайн. 

 

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 

 

Важлива інформація для власників готельного бізнесу 

 
Через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну, цього року курортний сезон у 

Запорізькій області не розпочався. Багато підприємців до початку війни мали договірні 

зобов’язання з надання готельних послуг на курортний сезон 2022 року. Однак окупація 

певних територій області призвела до неможливості виконання цих договорів. 

Якщо Ваше підприємство опинилось у подобній ситуації, задля уникнення застосування 

штрафних санкцій або з метою продовження строку виконання зобов’язань на період дії 

воєнного стану чи законних підстав для розторгнення договору, можливо оформити 

сертифікат про форс-мажорні обставини, який засвідчить неможливість виконання 

певного зобов’язання. 

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 

 

https://www.cci.zp.ua/robota-viddilen-zaporizkoyi-tpp-u-melitopoli-ta-berdyansku-oficzijno-pryzupynena-z-3-bereznya-2022/
https://www.cci.zp.ua/robota-viddilen-zaporizkoyi-tpp-u-melitopoli-ta-berdyansku-oficzijno-pryzupynena-z-3-bereznya-2022/
https://apply.ucci.org.ua/
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


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 

 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Чи оподатковується сума комунальних платежів, яка 

відшкодовується податковим агентом фізичній особі– 

орендодавцю? 

 

Як заповнюється повідомлення про надання інформації 

щодо кваліфікованого електронного підпису? 

 

Чи є платником податку на нерухоме майно громадянин, 

який має право власності на нежитлове приміщення як 

ФОП? 

 

В який термін ФОП, які припинили підприємницьку 

діяльність, подають останню  декларацію платника єдиного 

податку? 

 

 

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 

 

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/chy-opodatkovuyetsya-suma-komunalnyh-platezhiv-yaka-vidshkodovuyetsya-podatkovym-agentom-fizychnij-osobi-orendodavczyu/
https://www.cci.zp.ua/chy-opodatkovuyetsya-suma-komunalnyh-platezhiv-yaka-vidshkodovuyetsya-podatkovym-agentom-fizychnij-osobi-orendodavczyu/
https://www.cci.zp.ua/chy-opodatkovuyetsya-suma-komunalnyh-platezhiv-yaka-vidshkodovuyetsya-podatkovym-agentom-fizychnij-osobi-orendodavczyu/
https://www.cci.zp.ua/yak-zapovnyuyetsya-povidomlennya-pro-nadannya-informacziyi-shhodo-kvalifikovanogo-elektronnogo-pidpysu/
https://www.cci.zp.ua/yak-zapovnyuyetsya-povidomlennya-pro-nadannya-informacziyi-shhodo-kvalifikovanogo-elektronnogo-pidpysu/
https://www.cci.zp.ua/chy-ye-platnykom-podatku-na-neruhome-majno-gromadyanyn-yakyj-maye-pravo-vlasnosti-na-nezhytlove-prymishhennya-yak-fop/
https://www.cci.zp.ua/chy-ye-platnykom-podatku-na-neruhome-majno-gromadyanyn-yakyj-maye-pravo-vlasnosti-na-nezhytlove-prymishhennya-yak-fop/
https://www.cci.zp.ua/chy-ye-platnykom-podatku-na-neruhome-majno-gromadyanyn-yakyj-maye-pravo-vlasnosti-na-nezhytlove-prymishhennya-yak-fop/
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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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