
 

 

 

 

 

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) 
19.07.2022 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Український бізнес планує активізувати співпрацю з 

Азербайджаном 

 

 
 

Експерти Запорізької ТПП, представники компаній – членів Палати 

взяли участь в онлайн-засіданні Української частини Українсько – 

Азербайджанської Ділової Ради. 

Ухвалено перспективний бізнес-план взаємодії з Азербайджаном на 

2022-2023 роки. 

Детальніше 

 

Шановні партнери! 

  

Запорізька торгово-промислова палата – завжди на зв’язку з вами!  

 

Триває чергова серія консультаційних заходів з актуальних питань 

податкового законодавства, трудових правовідносин у воєнний час, 

експорту, логістики. 

Детальніше 

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayinskyj-biznes-planuye-aktyvizuvaty-spivpraczyu-z-azerbajdzhanom/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinskyj-biznes-planuye-aktyvizuvaty-spivpraczyu-z-azerbajdzhanom/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinskyj-biznes-planuye-aktyvizuvaty-spivpraczyu-z-azerbajdzhanom/
https://www.cci.zp.ua/seriya-bezkoshtovnyh-antykryzovyh-onlajn-konsultaczij-dlya-biznesu/


Також запрошуємо долучатись до роботи профільних комітетів ТПП 

України, брати участь у міжнародних заходах системи ТПП для 

бізнесу. 

Анонси 

 

Індивідуальну фахову підтримку та послуги ви можете отримати, 

звернувшись до наших експертів 

 

Наші контакти 

 

 
 

 

 

Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

 

Єврокомісія офіційно запустила Платформу Україна-ЄС для 

зв’язків з бізнесом 

 

ЄС готовий підтримати Україну в процесі післявоєнної відбудови та 

відновлення довкілля 

 

Україна та Литва нарощуватимуть співробітництво в інвестиційній 

сфері 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/category/media/anonsy/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-praczyuye-u-shtatnomu-rezhymi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-praczyuye-u-shtatnomu-rezhymi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-praczyuye-u-shtatnomu-rezhymi/
https://www.cci.zp.ua/yevrokomisiya-oficzijno-zapustyla-platformu-ukrayina-yes-dlya-zvyazkiv-z-biznesom/
https://www.cci.zp.ua/yevrokomisiya-oficzijno-zapustyla-platformu-ukrayina-yes-dlya-zvyazkiv-z-biznesom/
https://www.cci.zp.ua/yes-gotovyj-pidtrymaty-ukrayinu-v-proczesi-pislyavoyennoyi-vidbudovy-ta-vidnovlennya-dovkillya/
https://www.cci.zp.ua/yes-gotovyj-pidtrymaty-ukrayinu-v-proczesi-pislyavoyennoyi-vidbudovy-ta-vidnovlennya-dovkillya/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-lytva-naroshhuvatymut-spivrobitnycztvo-v-investyczijnij-sferi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-lytva-naroshhuvatymut-spivrobitnycztvo-v-investyczijnij-sferi/


 

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 відбудуться: 

 

Вебінар “Податки під час дії воєнного стану. Податкові та митні 

пільги” 

 
19 липня 2022. Початок об 11.00 

Формат: онлайн 

 

 

Вебінар “Трудове законодавство в період проведення воєнних дій в 

Україні” 

 
21 липня 2022. Початок об 11.00 

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-podatky-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-podatkovi-ta-mytni-pilgy/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-podatky-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-podatkovi-ta-mytni-pilgy/
https://www.cci.zp.ua/7217/
https://www.cci.zp.ua/7217/


Розширене засідання Ради з питань зовнішньоекономічної 

діяльності при ТПП України 
19 липня 2022. Початок о 10.00 

Формат: онлайн 

 

Засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при 

ТПП України 
21 липня 2022. Початок об 11.00 

Формат: онлайн 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/rozshyrene-zasidannya-rady-z-pytan-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-pry-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/rozshyrene-zasidannya-rady-z-pytan-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-pry-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-malogo-ta-serednogo-biznesu-pry-tpp-ukrayiny-4/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-malogo-ta-serednogo-biznesu-pry-tpp-ukrayiny-4/
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


АКТУАЛЬНО 

 

Кредитна програма для експортерів: надано 63 млн гривень 

підтримки 

 

Україна та Угорщина мають намір збільшити кількість пунктів 

пропуску для експорту української продукції 
 

Обмеження на ввезення до України вантажів з Республіки Корея 

 

Держпродспоживслужба надала роз’яснення щодо експорту риби 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Французька компанія зацікавлена у співпраці з виробниками 

інноваційних товарів 

 

Румунська компанія шукає виробників клейкових стрічок для 

пакування 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» пропонує послуги 

щодо ремонту техніки, обладнання та різних видів механічних робіт 

 

 

Як працює ПАТ “Дніпроспецсталь” в умовах війни 

 

 
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/kredytna-programa-dlya-eksporteriv-nadano-63-mln-gryven-pidtrymky/
https://www.cci.zp.ua/kredytna-programa-dlya-eksporteriv-nadano-63-mln-gryven-pidtrymky/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-ugorshhyna-mayut-namir-zbilshyty-kilkist-punktiv-propusku-dlya-eksportu-ukrayinskoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-ugorshhyna-mayut-namir-zbilshyty-kilkist-punktiv-propusku-dlya-eksportu-ukrayinskoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/obmezhennya-na-vvezennya-do-ukrayiny-vantazhiv-z-respubliky-koreya/
https://www.cci.zp.ua/derzhprodspozhyvsluzhba-nadala-rozyasnennya-shhodo-eksportu-ryby/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-innovaczijnyh-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-innovaczijnyh-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/rumunska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-klejkovyh-strichok-dlya-pakuvannya/
https://www.cci.zp.ua/rumunska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-klejkovyh-strichok-dlya-pakuvannya/
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/yak-praczyuye-pat-dniprospeczstal-v-umovah-vijny/
mailto:oso@cci.zp.ua


МЕДІАБІБЛІОТЕКА  

 

Про форс-мажорні обставини в період воєнного стану. Практичний 

досвід. Відеозапис вебінару 

 

 

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/pro-fors-mazhorni-obstavyny-v-period-voyennogo-stanu-praktychnyj-dosvid-videozapys-vebinaru/
https://www.cci.zp.ua/pro-fors-mazhorni-obstavyny-v-period-voyennogo-stanu-praktychnyj-dosvid-videozapys-vebinaru/
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  

 

Як користуватись сервісом «Реєстр платників єдиного податку», 

розміщеним у приватній частині Електронного кабінету? 

 

Які дії платника, якщо при підписанні документу виникає помилка 

«Невірний пароль або ключ пошкоджено»? 

 

Воєнний стан. Чи підлягає нарахуванню плата за земельні ділянки, 

що розташовані на тимчасово окупованих територіях? 

 

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/yak-korystuvatys-servisom-reyestr-platnykiv-yedynogo-podatku-rozmishhenym-u-pryvatnij-chastyni-elektronnogo-kabinetu/
https://www.cci.zp.ua/yak-korystuvatys-servisom-reyestr-platnykiv-yedynogo-podatku-rozmishhenym-u-pryvatnij-chastyni-elektronnogo-kabinetu/
https://www.cci.zp.ua/yaki-diyi-platnyka-yakshho-pry-pidpysanni-dokumentu-vynykaye-pomylka-nevirnyj-parol-abo-klyuch-poshkodzheno/
https://www.cci.zp.ua/yaki-diyi-platnyka-yakshho-pry-pidpysanni-dokumentu-vynykaye-pomylka-nevirnyj-parol-abo-klyuch-poshkodzheno/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-pidlyagaye-narahuvannyu-plata-za-zemelni-dilyanky-shho-roztashovani-na-tymchasovo-okupovanyh-terytoriyah/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-pidlyagaye-narahuvannyu-plata-za-zemelni-dilyanky-shho-roztashovani-na-tymchasovo-okupovanyh-terytoriyah/


Чи подає ФОП – платник єдиного податку третьої групи, що у 2022 

році застосовував ставку 5 відсотків, декларацію у разі переходу на 

ставку 2 відсотки? 

 

Воєнний стан. Перехід на спрощену систему оподаткування з 

особливим порядком оподаткування 

 

 

 

 

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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