
 

 

 

 

 

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) 
7.06.2022 

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА  

 
(Під час зустрічі з Генеральним секретарем Міжнародної торгової палати Джоном Дентоном в 

Офісі Президента України) 

 

Запорізька торгово-промислова палата активно тримає діалог з регіональними 

палатами країн ЄС. У перший тиждень червня керівництво, експерти ЗТПП взяли 

участь у зустрічі з Генеральним секретарем Міжнародної торгової-палати 

Джоном Дентоном. Також онлайн зустрілися з колегами з бельгійських та чеських 

регіональних палат і презентували інформацію щодо промислового, економічного 

потенціалу Запорізького регіону. 

Детальніше:  

 

Генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ІСС) 

консолідує бізнес для підтримки України 

 

ICC співпрацюватиме з українською владою для залучення 

інвесторів до країни 

 

Онлайн-зустріч з бельгійськими колегами 

 

Запорізька ТПП розширює співпрацю з Чехією 

https://www.cci.zp.ua/generalnyj-sekretar-mizhnarodnoyi-torgovoyi-palaty-konsoliduye-biznes-dlya-pidtrymky-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/generalnyj-sekretar-mizhnarodnoyi-torgovoyi-palaty-konsoliduye-biznes-dlya-pidtrymky-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/icc-spivpraczyuvatyme-z-ukrayinskoyu-vladoyu-dlya-zaluchennya-investoriv-do-krayiny/
https://www.cci.zp.ua/icc-spivpraczyuvatyme-z-ukrayinskoyu-vladoyu-dlya-zaluchennya-investoriv-do-krayiny/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-onlajn-zustrich-z-belgijskymy-kolegamy/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-rozshyryuye-spivpraczyu-z-chehiyeyu/


ОГЛЯД РИНКІВ 

 

 
 

Бельгія: огляд експорту/імпорту, товарообіг з Україною 
 

Експерти Запорізької ТПП узагальнили інформацію щодо основних товарних 

позицій експорту та імпорту Бельгії, актуальні дані щодо товарообігу з 

Україною. 

В разі зацікавленості налагодження співробітництва з бельгійськими 

підприємствами, компаніями інших країн ЄС, просимо надавати Ваші пропозиції 

до Управління організаційної роботи та міжнародних відносин, email: 

oso@cci.zp.ua, 050-484-11-97 

 

Детальніше на сайті 

 

АНОНСИ 
 

 
Вже завтра! 

Тренінг «Економіка кругового циклу та порядок денний на період 

до 2030 року» 
8 червня 2022 

Формат: офлайн / онлайн  

 

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

Формат: онлайн 

https://www.cci.zp.ua/belgiya-oglyad-eksportu-importu-tovaroobig-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/trening-ekonomika-krugovogo-czyklu-ta-poryadok-dennyj-na-period-do-2030-roku-8-chervnya-2022-10-00/
https://www.cci.zp.ua/trening-ekonomika-krugovogo-czyklu-ta-poryadok-dennyj-na-period-do-2030-roku-8-chervnya-2022-10-00/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-polshha-logistychni-pytannya-v-umovah-vijny-15-chervnya-13-00/


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! 

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 

 

АНОНСИ ПАРТНЕРІВ  

 

Онлайн-конференція “Стратегії розвитку галузі зберігання зерна в 

воєнний та післявоєнний період” 
8 червня, 10:30 

Формат: онлайн 

 

Вебінар “Як аграрію залучити ресурси державних фондів та 

міжнародних проектів” 

 
9 червня 2022, 13.00 

Формат: онлайн 

 

ПРООН запрошує долучитись до антикризової платформи «Разом до 

відновлення» 

 
1 - 27 червня 2022, 20.00 

Формат: онлайн 

 

Серія спеціалізованих тренінгів для виноробів від проєкту ІТС 
11 червня, 11.00 

червень – липень, щосуботи 

Формат: онлайн 

 

 

 

 

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/
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/pilgovi-umovy-uchasti-dlya-ukrayinskyh-eksponentiv-u-prodovolchomu-yarmarku-riga_food-2022/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-strategiyi-rozvytku-galuzi-zberigannya-zerna-v-voyennyj-ta-pislyavoyennyj-period/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-strategiyi-rozvytku-galuzi-zberigannya-zerna-v-voyennyj-ta-pislyavoyennyj-period/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-agrariyu-zaluchyty-resursy-derzhavnyh-fondiv-ta-mizhnarodnyh-proektiv/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-agrariyu-zaluchyty-resursy-derzhavnyh-fondiv-ta-mizhnarodnyh-proektiv/
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/6142/


АКТУАЛЬНО 

 

Європейський Союз офіційно скасував мита на українські товари 

 

Україна та Польща підписали меморандум щодо розробки 

інструментів сприяння торгівлі 

 

Запорізька ТПП акумулює питання бізнесу для зустрічі з головою 

Антимонопольного комітету України 

 
16 червня відбудеться робоча онлайн-зустріч керівництва Торгово-промислової 

палати України, президентів регіональних Палат з головою Антимонопольного 

комітету України Ольгою Піщанською. 

Пропонуємо вам надати ваші питання щодо ведення бізнесу для розгляду їх на 

зустрічі. 

Питання надсилайте до Управління організаційної роботи та міжнародних 

відносин на e-mail: oso@ссі.zр.uа, або повідомляйте телефоном: 

061-233-11-72, 050-484-11-97 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАКОРДОННИХ КОМПАНІЙ  

 

Румунська ІТ-компанія шукає стартапи, відомі компанії для 

співпраці 

 

Болгарська компанія шукає виробника обладнання для сушіння 

дерева 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ТОВ “Техносенс”: постачальник електрообладнання 
  

«Запоріжкокс» Групи Метінвест завершив капітальний ремонт 

коксової батареї № 2 

 
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/yevropejskyj-soyuz-oficzijno-skasuvav-myta-na-ukrayinski-tovary/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-polshha-pidpysaly-memorandum-shhodo-rozrobky-instrumentiv-spryyannya-torgivli/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-polshha-pidpysaly-memorandum-shhodo-rozrobky-instrumentiv-spryyannya-torgivli/
https://www.cci.zp.ua/akumulyuyemo-pytannya-biznesu-dlya-zustrichi-z-golovoyu-antymonopolnogo-komitetu-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/akumulyuyemo-pytannya-biznesu-dlya-zustrichi-z-golovoyu-antymonopolnogo-komitetu-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/rumunska-it-kompaniya-shukaye-startapy-vidomi-kompaniyi-dlya-spivpraczi/
https://www.cci.zp.ua/rumunska-it-kompaniya-shukaye-startapy-vidomi-kompaniyi-dlya-spivpraczi/
https://www.cci.zp.ua/bolgarska-kompaniya-shukaye-vyrobnyka-obladnannya-dlya-sushinnya-dereva/
https://www.cci.zp.ua/bolgarska-kompaniya-shukaye-vyrobnyka-obladnannya-dlya-sushinnya-dereva/
https://www.cci.zp.ua/tov-tehnosens-postachalnyk-elektroobladnannya/
https://www.cci.zp.ua/tov-tehnosens-postachalnyk-elektroobladnannya/
https://www.cci.zp.ua/zaporizhkoks-grupy-metinvest-zavershyv-kapitalnyj-remont-koksovoyi-batareyi-№-2/
https://www.cci.zp.ua/zaporizhkoks-grupy-metinvest-zavershyv-kapitalnyj-remont-koksovoyi-batareyi-№-2/
mailto:oso@cci.zp.ua


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП ДЛЯ БІЗНЕСУ  

 

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 

 

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 

 

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/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/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://apply.ucci.org.ua/


ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Закон України № 2260: Чи застосовується відповідальність 

до платників податків у зв’язку з неможливістю своєчасного 

виконання податкових обов’язків?  

 

Протягом якого часу платник податку має право на 

віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на підставі 

податкової накладної?  

 

Чи може платник податків подати заяву про повернення з 

бюджету помилково сплаченої суми податку через 

Електронний кабінет?  

 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/zakon-ukrayiny-№-2260-chy-zastosovuyetsya-vidpovidalnist-do-platnykiv-podatkiv-u-zvyazku-z-nemozhlyvistyu-svoyechasnogo-vykonannya-podatkovyh-obovyazkiv/
https://www.cci.zp.ua/zakon-ukrayiny-№-2260-chy-zastosovuyetsya-vidpovidalnist-do-platnykiv-podatkiv-u-zvyazku-z-nemozhlyvistyu-svoyechasnogo-vykonannya-podatkovyh-obovyazkiv/
https://www.cci.zp.ua/zakon-ukrayiny-№-2260-chy-zastosovuyetsya-vidpovidalnist-do-platnykiv-podatkiv-u-zvyazku-z-nemozhlyvistyu-svoyechasnogo-vykonannya-podatkovyh-obovyazkiv/
https://www.cci.zp.ua/protyagom-yakogo-chasu-platnyk-podatku-maye-pravo-na-vidnesennya-sum-pdv-do-podatkovogo-kredytu-na-pidstavi-podatkovoyi-nakladnoyi/
https://www.cci.zp.ua/protyagom-yakogo-chasu-platnyk-podatku-maye-pravo-na-vidnesennya-sum-pdv-do-podatkovogo-kredytu-na-pidstavi-podatkovoyi-nakladnoyi/
https://www.cci.zp.ua/protyagom-yakogo-chasu-platnyk-podatku-maye-pravo-na-vidnesennya-sum-pdv-do-podatkovogo-kredytu-na-pidstavi-podatkovoyi-nakladnoyi/
https://www.cci.zp.ua/chy-mozhe-platnyk-podatkiv-podaty-zayavu-pro-povernennya-z-byudzhetu-pomylkovo-splachenoyi-sumy-podatku-cherez-elektronnyj-kabinet/
https://www.cci.zp.ua/chy-mozhe-platnyk-podatkiv-podaty-zayavu-pro-povernennya-z-byudzhetu-pomylkovo-splachenoyi-sumy-podatku-cherez-elektronnyj-kabinet/
https://www.cci.zp.ua/chy-mozhe-platnyk-podatkiv-podaty-zayavu-pro-povernennya-z-byudzhetu-pomylkovo-splachenoyi-sumy-podatku-cherez-elektronnyj-kabinet/
https://cutt.ly/eSQ283N
oso@cci.zp.ua
mailto:pressa@cci.zp.ua
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

