
 

 

 

 

 

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) 
05.07.2022 

 
 

РЕГІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

 
Продовжуємо роботу з українськими і закордонними колегами системи Торгово-

промислових палат.  

1 липня 2022 року президент Запорізької ТПП Володимир Шамілов взяв участь у 

Засіданні Президії ТПП України. Лідери системи палат узгодили плани подальшої 

регіональної співпраці, міжнародної діяльності та роботи з підтримки бізнесу. 

Також протягом тижня керівництво і експерти Запорізької ТПП взяли участь у 

ряді ділових заходів. 

Зокрема, презентували запорізький регіональний бізнес на Турецько-Українській 

конференції міжрегіональної співпраці.  

Під час онлайн-заходу «Україна – Болгарія нові можливості для співпраці» йшла 

мова про встановлення нових логістичних маршрутів для транспортування 

українського експорту. 

 

Детальніше: 

 

Відбулось засідання президії Торгово-промислової палати України  

 

Україна та Болгарія: логістичні питання в умовах війни 

 

Палати і товарні біржі Туреччини підтримують Україну і 

український бізнес 

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-kandydat-na-vstup-do-yes/
https://www.cci.zp.ua/vidbulos-pershe-zasidannya-prezydiyi-tpp-ukrayiny-v-umovah-vijny/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-bolgariya-logistychni-pytannya-v-umovah-vijny/
https://www.cci.zp.ua/palaty-i-tovarni-birzhi-turechchyny-pidtrymuyut-ukrayinu-i-ukrayinskyj-biznes/
https://www.cci.zp.ua/palaty-i-tovarni-birzhi-turechchyny-pidtrymuyut-ukrayinu-i-ukrayinskyj-biznes/


Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

Підтримка українського експорту та покращення сполучення з ЄС: 

Євросоюз посилює співпрацю з Україною та Молдовою 

 

Україна приєдналась до європейської програми дій з довкілля і 

клімату “LIFE” 

 

Парламент ухвалив за основу євроінтеграційний законопроєкт про 

охорону географічних зазначень для с/г продукції та продуктів 

харчування 

 

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні 

перевезення автомобільним транспортом 

 

Єврокомісія звільняє від митних зборів і ПДВ імпорт життєво 

необхідних товарів для українців 

 

 

АНОНСИ 
 

Засідання комітету підприємців малого та середнього бізнесу при 

ТПП України 
7 липня 2022 об 11.00 

Формат: онлайн 

 

 
 

https://www.cci.zp.ua/pidtrymka-ukrayinskogo-eksportu-ta-pokrashhennya-spoluchennya-z-yes-yevrosoyuz-posylyuye-spivpraczyu-z-ukrayinoyu-ta-moldovoyu/
https://www.cci.zp.ua/pidtrymka-ukrayinskogo-eksportu-ta-pokrashhennya-spoluchennya-z-yes-yevrosoyuz-posylyuye-spivpraczyu-z-ukrayinoyu-ta-moldovoyu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-pryyednalas-do-yevropejskoyi-programy-dij-z-dovkillya-i-klimatu-life/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-pryyednalas-do-yevropejskoyi-programy-dij-z-dovkillya-i-klimatu-life/
https://www.cci.zp.ua/parlament-uhvalyv-za-osnovu-yevrointegraczijnyj-zakonoproekt-pro-ohoronu-geografichnyh-zaznachen-dlya-s-g-produkcziyi-ta-produktiv-harchuvannya/
https://www.cci.zp.ua/parlament-uhvalyv-za-osnovu-yevrointegraczijnyj-zakonoproekt-pro-ohoronu-geografichnyh-zaznachen-dlya-s-g-produkcziyi-ta-produktiv-harchuvannya/
https://www.cci.zp.ua/parlament-uhvalyv-za-osnovu-yevrointegraczijnyj-zakonoproekt-pro-ohoronu-geografichnyh-zaznachen-dlya-s-g-produkcziyi-ta-produktiv-harchuvannya/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yevropejskyj-soyuz-pidpysaly-ugodu-pro-vantazhni-perevezennya-avtomobilnym-transportom/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yevropejskyj-soyuz-pidpysaly-ugodu-pro-vantazhni-perevezennya-avtomobilnym-transportom/
https://www.cci.zp.ua/yevrokomisiya-zvilnyaye-vid-mytnyh-zboriv-i-pdv-import-zhyttyevo-neobhidnyh-tovariv-dlya-ukrayincziv/
https://www.cci.zp.ua/yevrokomisiya-zvilnyaye-vid-mytnyh-zboriv-i-pdv-import-zhyttyevo-neobhidnyh-tovariv-dlya-ukrayincziv/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-malogo-ta-serednogo-biznesu-pry-tpp-ukrayiny-3/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-malogo-ta-serednogo-biznesu-pry-tpp-ukrayiny-3/


Проєкт «Допомога українським компаніям у виході на міжнародні 

ринки» 

 
27 червня 2022 року стартував перший потік відбору компаній 

 

Реєстрація: 

https://forms.gle/gTAN2myM7dfZpCzUA 

 

 

Продовольчий ярмарок RIGA_FOOD-2022 

 
Спеціальні умови для українських підприємств! 

8 – 10 вересня 2022 

м. Рига, Латвія 

Детальніше на сайті 

 

 

НОВА ІНІЦІАТИВА: інформаційна платформа PRO_Business 

 

Проєкт презентували керівникам рад при ЗОСППР «Потенціал» 

 
Реалізується Запорізькою ТПП за підтримки ПРООН у межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

 

Детальніше на сайті 

 

 
 

 

https://www.cci.zp.ua/proyekt-dopomoga-ukrayinskym-kompaniyam-u-vyhodi-na-mizhnarodni-rynky/
https://www.cci.zp.ua/proyekt-dopomoga-ukrayinskym-kompaniyam-u-vyhodi-na-mizhnarodni-rynky/
https://forms.gle/gTAN2myM7dfZpCzUA
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/
https://www.cci.zp.ua/proyekt-pro_business-zaporizkoyi-tpp-prezentuvaly-kerivnykam-rad-pry-zosppr-potenczial/
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/


АКТУАЛЬНО 

 

Результати Другого опитування керівників підприємств 

«Український бізнес в умовах війни» 

 

Про зміни в оренді держмайна під час воєнного стану 

 

Опитування щодо переліку товарів критичного імпорту 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Польська компанія пропонує послуги дистриб’ютора для 

українських компаній 

 

Французька компанія шукає виробника металевих / механічних 

деталей 

 
 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  
 

Компанія «Гранік» пропонує співпрацю з поводження з відходами 
 

ТОВ “ПК Котломонтаж” запрошує до партнерства українські і 

закордонні компанії 
 

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»  

 

Перші підсумки проєкту «Розвиток експортних можливостей членів 

кластеру та позиціювання його як бренду на зовнішніх ринках» 

 

Сайт Кластеру: https://www.iamcluster.zp.ua 

 

https://www.cci.zp.ua/rezultaty-drugogo-opytuvannya-kerivnykiv-pidpryyemstv-ukrayinskyj-biznes-v-umovah-vijny/
https://www.cci.zp.ua/rezultaty-drugogo-opytuvannya-kerivnykiv-pidpryyemstv-ukrayinskyj-biznes-v-umovah-vijny/
https://www.cci.zp.ua/fdmu-u-zaporizkij-oblasti-pro-zminy-v-orendi-derzhmajna-pid-chas-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/opytuvannya-shhodo-pereliku-tovariv-krytychnogo-importu/
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/kompaniya-granik-proponuye-spivpraczyu-z-povodzhennya-z-vidhodamy/
https://www.cci.zp.ua/tov-pk-kotlomontazh-proponuye-spivpraczyu/
https://www.cci.zp.ua/tov-pk-kotlomontazh-proponuye-spivpraczyu/
mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/перші-підсумки-проєкту-розвиток-екс/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/перші-підсумки-проєкту-розвиток-екс/
https://www.iamcluster.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 

 

Набув чинності Закон № 2260-IX, яким відновлено обов’язок 

реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування 

 

Який порядок проведення розрахунків при оптовій торгівлі на 

складі підприємця? 

 

Нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи 

діятиме з 1 січня 2023 року 

 

Чи застосовуються підприємством РРО при реалізації продукції 

власного виробництва? 

 

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/nabuv-chynnosti-zakon-№-2260-ix-yakym-vidnovleno-obovyazok-reyestracziyi-podatkovyh-nakladnyh-ta-rozrahunkiv-koryguvannya/
https://www.cci.zp.ua/nabuv-chynnosti-zakon-№-2260-ix-yakym-vidnovleno-obovyazok-reyestracziyi-podatkovyh-nakladnyh-ta-rozrahunkiv-koryguvannya/
https://www.cci.zp.ua/yakyj-poryadok-provedennya-rozrahunkiv-pry-optovij-torgivli-na-skladi-pidpryyemczya/
https://www.cci.zp.ua/yakyj-poryadok-provedennya-rozrahunkiv-pry-optovij-torgivli-na-skladi-pidpryyemczya/
https://www.cci.zp.ua/nova-forma-podatkovoyi-deklaracziyi-pro-majnovyj-stan-i-dohody-diyatyme-z-1-sichnya-2023-roku/
https://www.cci.zp.ua/nova-forma-podatkovoyi-deklaracziyi-pro-majnovyj-stan-i-dohody-diyatyme-z-1-sichnya-2023-roku/
https://www.cci.zp.ua/chy-zastosovuyutsya-pidpryyemstvom-rro-pry-realizacziyi-produkcziyi-vlasnogo-vyrobnycztva/
https://www.cci.zp.ua/chy-zastosovuyutsya-pidpryyemstvom-rro-pry-realizacziyi-produkcziyi-vlasnogo-vyrobnycztva/


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 

mailto:pressa@cci.zp.ua
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

