
 

 

 

 

 

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) 
28.06.2022 

 

 
 

28 червня відзначаємо День Конституції України. 
Цьогоріч зустрічаємо цей день в умовах війни, виборюючи право на 

життя та свободу, наближаючи Перемогу на військовому, 

економічному, соціальному, гуманітарному фронтах. 
Віримо в мирне і процвітаюче майбутнє України! Разом – ми сильні! 

 

 

 
 

Україна – кандидат на вступ до ЄС! 
Запорізька торгово-промислова палата щиро радіє цій  історичній для України 

події.  

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-kandydat-na-vstup-do-yes/


З 2014 року, з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, надання 

Україні автономних торговельних преференцій, допомагаємо регіональному 

бізнесу адаптуватися до нових умов та більш активно просувати власну 

продукцію. 

Звернувшись до Палати, кожен підприємець може отримати найбільш 

комплексну та ефективну підтримку щодо виходу на європейські ринки. Наші 

партнери - міжнародні програми підтримки бізнесу, палати і асоціації країн ЄС.  

Працюємо далі з вірою в нашу Перемогу! 

 

Детальніше 

 

Про створення сприятливих умов під час перетину митного 

кордону: інформація від Чернівецької митниці 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

 
Запорізька ТПП продовжує активний діалог з європейськими колегами. Ми вдячні 

їм за активну позицію підтримки України, відкритість і сприяння активізації 

міжнародної кооперації. 

 

Запорізька ТПП презентувала регіональний бізнес під час онлайн-

конференції з латвійськими колегами 

 

 
 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-kandydat-na-vstup-do-yes/
https://www.cci.zp.ua/pro-stvorennya-spryyatlyvyh-umov-pid-chas-peretynu-mytnogo-kordonu-informacziya-vid-cherniveczkoyi-mytnyczi/
https://www.cci.zp.ua/pro-stvorennya-spryyatlyvyh-umov-pid-chas-peretynu-mytnogo-kordonu-informacziya-vid-cherniveczkoyi-mytnyczi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-prezentuvala-regionalnyj-biznes-pid-chas-onlajn-konferencziyi-z-latvijskymy-kolegamy/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-prezentuvala-regionalnyj-biznes-pid-chas-onlajn-konferencziyi-z-latvijskymy-kolegamy/


Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор’я 

 

ТПП України вперше взяла участь у Саміті палат Ініціативи трьох 

морів 

 

 

АНОНСИ 
 

Онлайн-конференція: “Україна-Болгарія, логістичні питання в 

умовах війни” 
29 червня 2022 

Формат: онлайн 

 

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

Формат: онлайн 

 

Майстерклас “Як довести відповідність непродовольчої продукції 

вимогам ЄС 
30 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-otrymala-status-partnera-uchasnyka-inicziatyvy-trymorya/
https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-vpershe-vzyala-uchast-u-samiti-palat-inicziatyvy-troh-moriv/
https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-vpershe-vzyala-uchast-u-samiti-palat-inicziatyvy-troh-moriv/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-bolgariya-logistychni-pytannya-v-umovah-vijny/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-bolgariya-logistychni-pytannya-v-umovah-vijny/
https://www.cci.zp.ua/bavarsko-ukrayinskyj-onlajn-zahid-bavariya-krayina-vystavok/
https://www.cci.zp.ua/majsterklas-yak-dovesty-vidpovidnist-neprodovolchoyi-produkcziyi-vymogam-yes/
https://www.cci.zp.ua/majsterklas-yak-dovesty-vidpovidnist-neprodovolchoyi-produkcziyi-vymogam-yes/
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  

 

Інформаційна платформа PRO_Business: новий проєкт  

Запорізької ТПП за підтримки ПРООН 

 
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.  

Нещодавно проєкт підтримали міжнародні партнери: протягом трьох наступних 

місяців онлайн-сервіс працюватиме за підтримки ПРООН у межах Програми ООН 

із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. 

 

Детальніше на сайті 

 

 
 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Уряд запускає грантові програми для переробної та ІТ-галузей 

 

Польща розширила можливості страхування ризиків у торгівлі з 

Україною 

 

 

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/uryad-zapuskaye-grantovi-programy-dlya-pererobnoyi-ta-it-galuzej/
https://www.cci.zp.ua/polshha-rozshyryla-mozhlyvosti-strahuvannya-ryzykiv-u-torgivli-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/polshha-rozshyryla-mozhlyvosti-strahuvannya-ryzykiv-u-torgivli-z-ukrayinoyu/


 

Україна отримала позитивні висновки щодо можливості 

приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту 

 

Італійські підприємці співпрацюватимуть з українським бізнесом у 

сфері промислового аутсорсингу 

 

Експерти Запорізької ТПП пройшли навчання з діагностики та 

ризик-менеджменту 

 

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА 

 

Стратегічна сесія з фандрейзингу. Відеозапис тренінгу 

 

Засідання комітету малого та середнього бізнесу при ТПП України – 

про механізми відшкодування збитків, завданих військовою 

агресією РФ. Презентація 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Французька компанія шукає виробника металевих / механічних 

деталей 
 

Польський виробник шукає дистриб’юторів дерев’яних виробів 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  
 

Роботизована ячейка TRIADA-ROBO education 

 

ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД»: інноваційні рішення для збору та обробки 

інформації 
 

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/ukrayina-otrymala-pozytyvni-vysnovky-shhodo-mozhlyvosti-pryyednannya-do-konvencziyi-pro-proczeduru-spilnogo-tranzytu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymala-pozytyvni-vysnovky-shhodo-mozhlyvosti-pryyednannya-do-konvencziyi-pro-proczeduru-spilnogo-tranzytu/
https://www.cci.zp.ua/italijski-pidpryyemczi-spivpraczyuvatymut-z-ukrayinskym-biznesom-u-sferi-promyslovogo-autsorsyngu/
https://www.cci.zp.ua/italijski-pidpryyemczi-spivpraczyuvatymut-z-ukrayinskym-biznesom-u-sferi-promyslovogo-autsorsyngu/
https://www.cci.zp.ua/eksperty-zaporizkoyi-tpp-projshly-navchannya-z-diagnostyky-ta-ryzyk-menedzhmentu-v-kryzovyj-period/
https://www.cci.zp.ua/eksperty-zaporizkoyi-tpp-projshly-navchannya-z-diagnostyky-ta-ryzyk-menedzhmentu-v-kryzovyj-period/
https://www.cci.zp.ua/strategichna-sesiya-z-fandrejzyngu-videozapys-treningu/
https://www.cci.zp.ua/chleny-komitetu-msb-pry-tpp-ukrayiny-pro-mehanizmy-vidshkoduvannya-zbytkiv-zavdanyh-vijskovoyu-agresiyeyu-rf/
https://www.cci.zp.ua/chleny-komitetu-msb-pry-tpp-ukrayiny-pro-mehanizmy-vidshkoduvannya-zbytkiv-zavdanyh-vijskovoyu-agresiyeyu-rf/
https://www.cci.zp.ua/chleny-komitetu-msb-pry-tpp-ukrayiny-pro-mehanizmy-vidshkoduvannya-zbytkiv-zavdanyh-vijskovoyu-agresiyeyu-rf/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-kompaniya-shukaye-vyrobnyka-metalevyh-mehanichnyh-detalej/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-kompaniya-shukaye-vyrobnyka-metalevyh-mehanichnyh-detalej/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-shukaye-dystrybyutoriv-derevyanyh-vyrobiv/
https://www.cci.zp.ua/robotyzovana-yachejka-triada-robo-education/
https://www.cci.zp.ua/tov-infokom-ltd-innovaczijni-rishennya-dlya-zboru-ta-obrobky-informacziyi/
https://www.cci.zp.ua/tov-infokom-ltd-innovaczijni-rishennya-dlya-zboru-ta-obrobky-informacziyi/
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 

 

Набуває чинності законопроєкт № 7418 про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 

щодо перегляду окремих пільг з оподаткування 

 

Як проводити розрахункові операції через ПРРО у разі 

використання електронних ваг? 

 

За якою формою ФОП-платники єдиного податку здійснюють 

ведення обліку товарних запасів? 

 

 

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/nabuvaye-chynnosti-zakonoproyekt-№-7418-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukrayiny-ta-inshyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-pereglyadu-okremyh-pilg-z-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/nabuvaye-chynnosti-zakonoproyekt-№-7418-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukrayiny-ta-inshyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-pereglyadu-okremyh-pilg-z-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/nabuvaye-chynnosti-zakonoproyekt-№-7418-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukrayiny-ta-inshyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-pereglyadu-okremyh-pilg-z-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/yak-provodyty-rozrahunkovi-operacziyi-cherez-prro-u-razi-vykorystannya-elektronnyh-vag/
https://www.cci.zp.ua/yak-provodyty-rozrahunkovi-operacziyi-cherez-prro-u-razi-vykorystannya-elektronnyh-vag/
https://www.cci.zp.ua/za-yakoyu-formoyu-fop-platnyky-yedynogo-podatku-zdijsnyuyut-vedennya-obliku-tovarnyh-zapasiv/
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Яким чином документально підтвердити знищення (втрату) товарів 

внаслідок дії обставин непереборної сили? 

 

Що зазначається у графі «Отримувач (покупець)» у податковій 

накладній, складеній за операціями з постачання товарів платникам 

єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки? 

 

 

 

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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