
 

 

 

 

 

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) 
 

22.06.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

 
«Іспанія висловлює повну солідарність з українським народом у цей складний час. 

Ми дуже раді, що Єврокомісія схвалила рішення рекомендувати надання статусу 

кандидата Україні!», – зазначив Президент Іспанської торгової палати пан Хосе 

Луїс Боне (на фото ліворуч) під час Українсько-Іспанської онлайн-конференції за 

участі палат обох країн. 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата продовжує активну участь у заходах 

міжнародного співробітництва. 

Протягом тижня відбувся відкритий діалог з колегами з системи Іспанської 

торгової палати.  

Експерти Запорізької ТПП, представники компаній - членів Палати стали 

учасниками  конференції “Україна-Польща: логістичні питання в умовах війни. 

Нові можливості для співробітництва”, відеоконференції з Китайською 

асоціацією МСБ та представниками китайських будівельних корпорацій, що 

представили проєкти модульного житла для українських міст. 

З Торговою палатою м. Дебрецена (Угорщина) обговорили досвід роботи 

Регіонального та інноваційного парку Дебрецена та можливі пропозиції співпраці 

для запорізьких компаній. 

 

Детальніше 

 

Запорізька ТПП налагоджує контакти з іспанськими партнерами 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-nalagodzhuye-kontakty-z-ispanskymy-partneramy/


 

Україна та Польща: логістика в умовах війни. Відеозапис 

конференції 

 

Китайські компанії представили проєкти модульного житла для 

України 

 

Регіональний та інноваційний індустріальний парк Дебрецена: 

презентація 

__________ 

 

Співпраця з Антимонопольним комітетом України 
Поглиблення співпраці підрозділів АМКУ на місцях та регіональних ТПП задля 

покращення конкурентного середовища та сприяння у розвитку підприємництва 

обговорили під час робочої  наради з Головою Антимонопольного комітету 

України Ольгою Піщанською. 

 

АНОНСИ 
 

Засідання комітету підприємців малого та середнього бізнесу при 

ТПП України 

 
22 червня 2022 

Формат: онлайн  

 

Тренінг “Стратегічна сесія з фандрейзингу” 
23 червня 2022 

Формат: офлайн/онлайн 

 

Виставка китайських продуктів у Варшаві 
22-24 червня 2022 

Формат: онлайн / офлайн 

 

Баварсько - Український онлайн-захід “Баварія – країна виставок” 
29 червня 2022 

Формат: онлайн 

 

Продовольчий ярмарок RIGA_FOOD-2022 

 
Спеціальні умови для українських підприємств! 

8 – 10 вересня 2022 

м. Рига, Латвія 

Детальніше на сайті 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-polshha-logistyka-v-umovah-vijny-videozapys-konferencziyi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-polshha-logistyka-v-umovah-vijny-videozapys-konferencziyi/
https://www.cci.zp.ua/kytajski-kompaniyi-predstavyly-proyekty-modulnogo-zhytla-dlya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/kytajski-kompaniyi-predstavyly-proyekty-modulnogo-zhytla-dlya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/regionalnyj-ta-innovaczijnyj-industrialnyj-park-debreczena-prezentacziya/
https://www.cci.zp.ua/regionalnyj-ta-innovaczijnyj-industrialnyj-park-debreczena-prezentacziya/
https://www.cci.zp.ua/spivpraczya-z-antymonopolnym-komitetom-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-malogo-ta-serednogo-biznesu-pry-tpp-ukrayiny-2/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-malogo-ta-serednogo-biznesu-pry-tpp-ukrayiny-2/
https://www.cci.zp.ua/trening-strategichna-sesiya-z-fandrejzyngu-23-chervnya-2022-10-00/
https://www.cci.zp.ua/vystavka-kytajskyh-produktiv-u-varshavi-22-24-chervnya-2022/
https://www.cci.zp.ua/bavarsko-ukrayinskyj-onlajn-zahid-bavariya-krayina-vystavok/
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/


НОВА ІНІЦІАТИВА  

 

Запорізька торгово-промислова палата запускає проєкт підтримки 

бізнесу 

 
Запорізька торгово-промислова палата повідомляє про старт реалізації нової 

ініціативи. Це інформаційна платформа PRO_Business – спеціалізований онлайн-

сервіс для запорізьких компаній. 

Мета ініціативи: заявити про економічний потенціал Запорізького регіону, 

можливості виробників, надати підприємцям майданчик для міжнародної 

презентації. Повна назва: «Збереження та відновлення експортного і виробничого 

потенціалу МСБ Запорізької області в умовах воєнного стану». 

 

Детальніше на сайті 

 

 
 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на 

вступ до ЄС 

 

Україна та ЄС погодили текст Угоди про лібералізацію 

автоперевезень 

 

Держава запустила доступне фінансування для експортерів під час 

воєнного стану: видано перший кредит 

 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-zapuskaye-novyj-proyekt-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-zapuskaye-novyj-proyekt-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-zapuskaye-novyj-proyekt-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-zapuskaye-novyj-proyekt-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/yevrokomisiya-rekomenduvala-nadaty-ukrayini-status-kandydata-na-vstup-do-yes/
https://www.cci.zp.ua/yevrokomisiya-rekomenduvala-nadaty-ukrayini-status-kandydata-na-vstup-do-yes/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yes-pogodyly-tekst-ugody-pro-liberalizacziyu-avtoperevezen/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yes-pogodyly-tekst-ugody-pro-liberalizacziyu-avtoperevezen/
https://www.cci.zp.ua/derzhava-zapustyla-dostupne-finansuvannya-dlya-eksporteriv-pid-chas-voyennogo-stanu-vydano-pershyj-kredyt/
https://www.cci.zp.ua/derzhava-zapustyla-dostupne-finansuvannya-dlya-eksporteriv-pid-chas-voyennogo-stanu-vydano-pershyj-kredyt/


Верховна рада ратифікувала Угоду про скасування ввізних мит і 

тарифних квот у торгівлі між Україною та Великобританією 

 

Уряд Польщі розширив можливості страхування ризиків у 

двосторонній торгівлі з Україною 

 

З 16 липня всі сайти мають перейти на українську мову 

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА 

 

Від нетворкінгу в онлайн до лідогенерації. Відеозапис тренінгу 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Закордонні компанії 

 

Польський виробник шукає дистриб’юторів дерев’яних виробів 

 

Словенська компанія надає послуги аутсорсингу в галузі 

фрезерування та токарної обробки з ЧПУ 

 

Українські компанії 

 

ТОВ «СП «Укрінтерм» (м. Біла Церква) виконує роботи з 

виробництва, монтажу теплогенеруючого обладнання 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  
 

Компанія «Гранік» пропонує співпрацю з поводження з відходами 

 

Компанія “GREEN SYSTEM”: послуги з будівництва сонячних 

станцій для підприємств 

 
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/verhovna-rada-ratyfikuvala-ugodu-pro-skasuvannya-vviznyh-myt-i-taryfnyh-kvot-u-torgivli-mizh-ukrayinoyu-ta-velykobrytaniyeyu/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-ratyfikuvala-ugodu-pro-skasuvannya-vviznyh-myt-i-taryfnyh-kvot-u-torgivli-mizh-ukrayinoyu-ta-velykobrytaniyeyu/
https://www.cci.zp.ua/uryad-polshhi-rozshyryv-mozhlyvosti-strahuvannya-ryzykiv-u-dvostoronnij-torgivli-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/uryad-polshhi-rozshyryv-mozhlyvosti-strahuvannya-ryzykiv-u-dvostoronnij-torgivli-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/z-16-lypnya-vsi-sajty-mayut-perejty-na-ukrayinsku-movu/
https://www.cci.zp.ua/vid-netvorkingu-v-onlajn-do-lidogeneracziyi-videozapys-treningu/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-shukaye-dystrybyutoriv-derevyanyh-vyrobiv/
https://www.cci.zp.ua/slovenska-kompaniya-proponuye-poslugy-autsorsyngu-v-galuzi-frezeruvannya-ta-tokarnoyi-obrobky-z-chpu/
https://www.cci.zp.ua/slovenska-kompaniya-proponuye-poslugy-autsorsyngu-v-galuzi-frezeruvannya-ta-tokarnoyi-obrobky-z-chpu/
https://www.cci.zp.ua/tov-sp-ukrinterm-m-bila-czerkva-proponuye-poslugy-z-vyrobnycztva-montazhu-obslugovuvannya-teplogeneruyuchogo-obladnannya/
https://www.cci.zp.ua/tov-sp-ukrinterm-m-bila-czerkva-proponuye-poslugy-z-vyrobnycztva-montazhu-obslugovuvannya-teplogeneruyuchogo-obladnannya/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-granik-proponuye-spivpraczyu-z-povodzhennya-z-vidhodamy/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-green-system-poslugy-z-budivnycztva-sonyachnyh-stanczij-dlya-pidpryyemstv/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-green-system-poslugy-z-budivnycztva-sonyachnyh-stanczij-dlya-pidpryyemstv/
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. 

 

 

ЕКСПЕРТИЗА 

 

Попередня ідентифікація товарів у галузі державного експортного 

контролю 

 
Запорізька ТПП відновила свої повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої 

ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю з ініціативи суб’єктів 

підприємницької діяльності (Свідоцтво № 003-06/2025). 

 

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 

 

 

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/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://www.cci.zp.ua/poperednya-identyfikacziya-tovariv-u-galuzi-derzhavnogo-eksportnogo-kontrolyu/
https://www.cci.zp.ua/poperednya-identyfikacziya-tovariv-u-galuzi-derzhavnogo-eksportnogo-kontrolyu/
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://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 подібній 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 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Воєнний стан: до якого податкового органу звертатись платнику, 

що перебуває на обліку в районі, розташованому в зоні проведення 

бойових дій, з метою анулювання реєстрації платника ПДВ? 

 

Які встановлені строки сплати земельного податку? 

 

Чи необхідно застосовувати РРО ФОП – платнику єдиного податку 

при здійсненні торгівлі на території військової частини, 

розташованої у селищі? 

 

Фінансова звітність під час війни: строки подання  
 

 

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
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-do-yakogo-podatkovogo-organu-zvertatys-platnyku-shho-perebuvaye-na-obliku-v-rajoni-roztashovanomu-v-zoni-provedennya-bojovyh-dij-z-metoyu-anulyuvannya-reyestracziyi-platnyka-pdv/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-do-yakogo-podatkovogo-organu-zvertatys-platnyku-shho-perebuvaye-na-obliku-v-rajoni-roztashovanomu-v-zoni-provedennya-bojovyh-dij-z-metoyu-anulyuvannya-reyestracziyi-platnyka-pdv/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-do-yakogo-podatkovogo-organu-zvertatys-platnyku-shho-perebuvaye-na-obliku-v-rajoni-roztashovanomu-v-zoni-provedennya-bojovyh-dij-z-metoyu-anulyuvannya-reyestracziyi-platnyka-pdv/
https://www.cci.zp.ua/yaki-vstanovleni-stroky-splaty-zemelnogo-podatku/
https://www.cci.zp.ua/chy-neobhidno-zastosovuvaty-rro-fop-platnyku-yedynogo-podatku-pry-zdijsnenni-torgivli-na-terytoriyi-vijskovoyi-chastyny-roztashovanoyi-u-selyshhi/
https://www.cci.zp.ua/chy-neobhidno-zastosovuvaty-rro-fop-platnyku-yedynogo-podatku-pry-zdijsnenni-torgivli-na-terytoriyi-vijskovoyi-chastyny-roztashovanoyi-u-selyshhi/
https://www.cci.zp.ua/chy-neobhidno-zastosovuvaty-rro-fop-platnyku-yedynogo-podatku-pry-zdijsnenni-torgivli-na-terytoriyi-vijskovoyi-chastyny-roztashovanoyi-u-selyshhi/


Яка інформація вноситься до реєстру програмного РРО? 

 

У яких випадках ФОП має подавати декларацію з плати за землю? 

 

 

 

 

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/yaka-informacziya-vnosytsya-do-reyestru-programnogo-rro/
https://www.cci.zp.ua/u-yakyh-vypadkah-fop-maye-podavaty-deklaracziyu-z-platy-za-zemlyu/
mailto:pressa@cci.zp.ua
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

