
 

 

 

 

 

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) 
12.07.2022 

 

 

СИСТЕМА СВІТОВИХ ТОРГОВИХ ПАЛАТ  

ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ! 

 

 

 
 
Запорізька ТПП – частина національної та світової системи торгово-

промислових палат. Сьогодні особливо відчуваємо важливість такої єдності. 

 

Минулого тижня мали можливість представити промислово-економічний 

потенціал Запорізької області, регіональний бізнес під час зустрічі з генеральним 

секретарем Міжнародної торгової палати Джоном Дентоном, виконавчим 

директором Eurochambres Беном Баттерсом, керівниками 18-ти європейських та 

світових  палат. 

 

Цей захід – продовження реалізації Twinning-ініціативи, спрямованої на 

встановлення двосторонніх відносин світових, європейських палат з українськими 

партнерами з регіональних ТПП. Робота триває. 

 

Детальніше 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/systema-svitovyh-torgovyh-palat-pidtrymuye-ukrayinu/
https://www.cci.zp.ua/systema-svitovyh-torgovyh-palat-pidtrymuye-ukrayinu/
https://www.cci.zp.ua/systema-svitovyh-torgovyh-palat-pidtrymuye-ukrayinu/


Запорізька ТПП продовжує співпрацю з проєктом ІТС з підтримки 

агровиробників 

 

 
 
Запорізька торгово-промислова палата - регіональний партнер проєкту ІТС 

«Сприяння виходу малих та середніх підприємств плодоовочевого сектору на 

зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості». Спільно - 

реалізовані практичні сесії для компаній-агровиробників, тренінги, інші заходи.  

Під час засідання наглядової ради проєкту ITC оголошено про рішення 

продовжувати і розширювати програми допомоги для представників МСБ. 

Дякуємо представникам Посольства Швеції в Україні та команді проекту ITС за 

спільну роботу! 

 

Детальніше 

 

Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

У Лугано домовилися про підтримку України на майже 2 млрд 

доларів 

 

Ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про 

процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами 

 

Відбулось засідання промдіалогу Україна – ЄС високого рівня 

 

Європейський парламент підтримав надання Україні 

макрофінансової допомоги ЄС в 1 млрд євро 

 

https://www.cci.zp.ua/its-u-partnerstvi-iz-tpp-ukrayiny-rozshyryat-pidtrymku-agrovyrobnykiv-u-bilshosti-regioniv-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/its-u-partnerstvi-iz-tpp-ukrayiny-rozshyryat-pidtrymku-agrovyrobnykiv-u-bilshosti-regioniv-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/its-u-partnerstvi-iz-tpp-ukrayiny-rozshyryat-pidtrymku-agrovyrobnykiv-u-bilshosti-regioniv-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/u-lugano-domovylysya-pro-pidtrymku-ukrayiny-na-majzhe-2-mlrd-dolariv/
https://www.cci.zp.ua/u-lugano-domovylysya-pro-pidtrymku-ukrayiny-na-majzhe-2-mlrd-dolariv/
https://www.cci.zp.ua/uhvaleno-rishennya-shhodo-zaproshennya-ukrayiny-do-konvencziyi-pro-proczeduru-spilnogo-tranzytu-ta-konvencziyi-pro-sproshhennya-formalnostej-u-torgivli-tovaramy/
https://www.cci.zp.ua/uhvaleno-rishennya-shhodo-zaproshennya-ukrayiny-do-konvencziyi-pro-proczeduru-spilnogo-tranzytu-ta-konvencziyi-pro-sproshhennya-formalnostej-u-torgivli-tovaramy/
https://www.cci.zp.ua/uhvaleno-rishennya-shhodo-zaproshennya-ukrayiny-do-konvencziyi-pro-proczeduru-spilnogo-tranzytu-ta-konvencziyi-pro-sproshhennya-formalnostej-u-torgivli-tovaramy/
https://www.cci.zp.ua/vidbulos-zasidannya-promdialogu-ukrayina-yes-vysokogo-rivnya/
https://www.cci.zp.ua/yevropejskyj-parlament-pidtrymav-nadannya-ukrayini-makrofinansovoyi-dopomogy-yes-v-1-mlrd-yevro/
https://www.cci.zp.ua/yevropejskyj-parlament-pidtrymav-nadannya-ukrayini-makrofinansovoyi-dopomogy-yes-v-1-mlrd-yevro/


АНОНСИ 

Серія безкоштовних антикризових онлайн-консультацій для бізнесу 

 

 
Липень – серпень 2022 

 

Запорізька торгово-промислова палата запрошує взяти участь у серії 

безкоштовних антикризових онлайн-консультацій для бізнесу, які проводяться за 

підтримки ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та 

за фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Консультаційні заходи є частиною проєкту онлайн-платформи PRO_Business, 

повна назва: «Збереження та відновлення експортного і виробничого потенціалу 

МСБ Запорізької області в умовах воєнного стану». 

 

Цього тижня відбудеться: 

Вебінар «Актуальність форс-мажорних обставин в період воєнного 

стану. Практичний досвід» 
14 липня 2022. Початок об 11.00 

Формат: онлайн 

 

 

Засідання Української частини Українсько-Азербайджанської 

Ділової ради 
14 липня 2022. Початок об 11.00 

Формат: онлайн 

 

Засідання Комітету підприємців у сфері енергоефективності при 

ТПП України 
14 липня 2022. Початок о 14.00 

Формат: онлайн 

https://www.cci.zp.ua/seriya-bezkoshtovnyh-antykryzovyh-onlajn-konsultaczij-dlya-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-zapuskaye-novyj-proyekt-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-aktualnist-fors-mazhornyh-obstavyn-v-period-voyennogo-stanu-praktychnyj-dosvid-14-lypnya-2022/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-aktualnist-fors-mazhornyh-obstavyn-v-period-voyennogo-stanu-praktychnyj-dosvid-14-lypnya-2022/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-ukrayinskoyi-chastyny-ukrayinsko-azerbajdzhanskoyi-dilovoyi-rady/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-ukrayinskoyi-chastyny-ukrayinsko-azerbajdzhanskoyi-dilovoyi-rady/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-u-sferi-energoefektyvnosti-pry-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-u-sferi-energoefektyvnosti-pry-tpp-ukrayiny/


The Global Economic Impact Forum on Ukraine: 21-22 липня,               

м. Стамбул 

 

 
 
21 – 22 липня 2022 

Формат: офлайн 

Реєстрація: https://www.tgeif.org 

 

86-а Міжнародна універсальна виставка TIF 2022 
 

10-18 вересня 2022 

м. Салоніки, Греція 

 

Проєкт «Допомога українським компаніям у виході на міжнародні 

ринки» 
Триває перший потік відбору компаній 

 

Реєстрація: 

https://forms.gle/gTAN2myM7dfZpCzUA 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

До уваги суб’єктів ЗЕД! Про застосування пільгового режиму 

оподаткування на підставі угод про вільну торгівлю до товарів 

походженням з країн СНД та Грузії, які постачаються в Україну 

транзитом через території третіх країн 

 

Уряд Австралії на рік скасував мита на імпорт з України 

https://www.cci.zp.ua/the-global-economic-impact-forum-on-ukraine-21-22-lypnya-m-stambul/
https://www.cci.zp.ua/the-global-economic-impact-forum-on-ukraine-21-22-lypnya-m-stambul/
https://www.tgeif.org/
https://www.tgeif.org/
https://www.cci.zp.ua/86-a-mizhnarodna-universalna-vystavka-v-m-saloniky-tif-2022/
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/do-uvagy-subyektiv-zed-pro-zastosuvannya-pilgovogo-rezhymu-opodatkuvannya-na-pidstavi-ugod-pro-vilnu-torgivlyu-do-tovariv-pohodzhennyam-z-krayin-snd-ta-gruziyi-yaki-postachayutsya-v-ukrayin/
https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-subyektiv-zed-pro-zastosuvannya-pilgovogo-rezhymu-opodatkuvannya-na-pidstavi-ugod-pro-vilnu-torgivlyu-do-tovariv-pohodzhennyam-z-krayin-snd-ta-gruziyi-yaki-postachayutsya-v-ukrayin/
https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-subyektiv-zed-pro-zastosuvannya-pilgovogo-rezhymu-opodatkuvannya-na-pidstavi-ugod-pro-vilnu-torgivlyu-do-tovariv-pohodzhennyam-z-krayin-snd-ta-gruziyi-yaki-postachayutsya-v-ukrayin/
https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-subyektiv-zed-pro-zastosuvannya-pilgovogo-rezhymu-opodatkuvannya-na-pidstavi-ugod-pro-vilnu-torgivlyu-do-tovariv-pohodzhennyam-z-krayin-snd-ta-gruziyi-yaki-postachayutsya-v-ukrayin/
https://www.cci.zp.ua/uryad-avstraliyi-na-rik-skasuvav-myta-na-import-z-ukrayiny/


 

Внесені зміни щодо переказу валюти для товарного імпорту 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Угорська компанія шукає виробників якісних товарів для 

садівництва 

 

Польська компанія пропонує послуги дистриб’ютора для 

українських компаній 

 
 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» пропонує послуги 

щодо ремонту техніки, обладнання та різних видів механічних робіт 

 

 

Компанії – члени Запорізької ТПП візьмуть участь в 

агропродовольчій виставці RIGA FOOD, м. Рига, Латвія 

 

 
 

Триває підготовка до агропродовольчої виставки RIGA FOOD, що відбудеться 8 – 10 

вересня 2022 року у м. Рига, Латвія. 

Знайомимо вас з компаніями – учасниками від Запорізької торгово-промислової палати, 

продукція яких буде представлена в рамках Національного стенду України.  

 

ТМ «Хлібодар»: впроваджуємо новітні технології виробництва, 

забезпечуємо найвищу якість продукції  

 

ТМ «Макей»: національний виробник широкої лінійки 

напівфабрикатів за домашньою рецептурою 

 

https://www.cci.zp.ua/vneseni-zminy-shhodo-perekazu-valyuty-dlya-tovarnogo-importu/
https://www.cci.zp.ua/ugorska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-yakisnyh-tovariv-dlya-sadivnycztva/
https://www.cci.zp.ua/ugorska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-yakisnyh-tovariv-dlya-sadivnycztva/
https://www.cci.zp.ua/polska-kompaniya-proponuye-svoye-poslugy-dystrybyutora-dlya-inshyh-kompanij/
https://www.cci.zp.ua/polska-kompaniya-proponuye-svoye-poslugy-dystrybyutora-dlya-inshyh-kompanij/
https://www.cci.zp.ua/tov-zaporizkyj-tytano-magniyevyj-kombinat-proponuye-poslugy-remontu-tehniky-obladnannya-ta-riznyh-vydiv-mehanichnyh-robit/
https://www.cci.zp.ua/tov-zaporizkyj-tytano-magniyevyj-kombinat-proponuye-poslugy-remontu-tehniky-obladnannya-ta-riznyh-vydiv-mehanichnyh-robit/
https://www.cci.zp.ua/tm-hlibodar-vprovadzhuyemo-novitni-tehnologiyi-vyrobnycztva-zabezpechuyemo-najvyshhu-yakist-produkcziyi-zmicznyuyemo-pozycziyi-na-zakordonnyh-rynkah/
https://www.cci.zp.ua/tm-hlibodar-vprovadzhuyemo-novitni-tehnologiyi-vyrobnycztva-zabezpechuyemo-najvyshhu-yakist-produkcziyi-zmicznyuyemo-pozycziyi-na-zakordonnyh-rynkah/
https://www.cci.zp.ua/tm-makej-naczionalnyj-vyrobnyk-shyrokoyi-linijky-napivfabrykativ-za-domashnoyu-reczepturoyu/
https://www.cci.zp.ua/tm-makej-naczionalnyj-vyrobnyk-shyrokoyi-linijky-napivfabrykativ-za-domashnoyu-reczepturoyu/


ТОВ “Надійний партнер”: представник закордонних і вітчизняних 

виробників сировини для кондитерської і хлібобулочної 

промисловості в Україні 
 

 

 

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 

 

 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/tov-nadijnyj-partner-predstavnyk-zakordonnyh-i-vitchyznyanyh-vyrobnykiv-syrovyny-dlya-kondyterskoyi-i-hlibobulochnoyi-promyslovosti-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/tov-nadijnyj-partner-predstavnyk-zakordonnyh-i-vitchyznyanyh-vyrobnykiv-syrovyny-dlya-kondyterskoyi-i-hlibobulochnoyi-promyslovosti-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/tov-nadijnyj-partner-predstavnyk-zakordonnyh-i-vitchyznyanyh-vyrobnykiv-syrovyny-dlya-kondyterskoyi-i-hlibobulochnoyi-promyslovosti-v-ukrayini/
mailto:oso@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://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/


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 

 

 

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 
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ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Подання уточнюючих розрахунків платниками ПДВ: відбулись 

зміни 

 

Чи необхідно підприємцям РРО при здійсненні розрахунків у 

безготівковій формі через банк? 

 

Який термін повернення ПДФО платнику внаслідок застосування 

права на податкову знижку? 

 

Окремі пільги з оподаткування переглянуті 

 

Змінилась адреса господарської одиниці. Як здійснити 

перереєстрацію ПРРО? 

 

 

 

 

Дякуємо, що переглянули наш дайджест! 
Новини для  розміщення в цьому дайджесті, а також на сайті та в соціальних 

мережах надсилайте на е-mail: n.ohromiy@gmail.com, 

 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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