
 

 

 

 

 

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) 
26.07.2022 

 

ДІАЛОГ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ 

 

 

 
 

Протягом тижня експерти Запорізької торгово-промислової палати, 

представники компаній - членів Палати взяли участь в обговоренні 

Національного плану відновлення України, у засіданнях Ради з питань 

зовнішньоекономічної діяльності, Комітету МСБ при ТПП України, 

консультаційних зустрічах і вебінарах. 

 

Детальніше 

 

Триває робота над Національним планом відновлення України 

 

Відбулося засідання Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності 

при ТППУ 

 

Засідання Комітету підприємців МСБ при ТПП України – про 

порядок бронювання робочих місць в умовах дії воєнного стану 

 

https://www.cci.zp.ua/tryvaye-robota-nad-naczionalnym-planom-vidnovlennya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/pidtrymka-eksportu-v-umovah-vijny-zalyshayetsya-priorytetom-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/pidtrymka-eksportu-v-umovah-vijny-zalyshayetsya-priorytetom-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-msb-pry-tpp-ukrayiny-pro-poryadok-bronyuvannya-robochyh-miscz-v-umovah-diyi-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-msb-pry-tpp-ukrayiny-pro-poryadok-bronyuvannya-robochyh-miscz-v-umovah-diyi-voyennogo-stanu/


 
 

Запорізька ТПП долучається до реалізації національного проєкту 

«Розвиток бізнес-середовища України» 

 

Проєкт реалізовуватиме команда регіональних ТПП за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).  

Заплановані тематичні навчальні бізнес-тури Івано-Франківською 

областю, що дасть можливість підприємцям із Запорізької і ще семи 

областей отримати нові знання та ділові зв’язки. 

  

Детальніше 

 

 

Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

Верховна Рада підтримала зміни до законодавства про 

бухгалтерський облік, спрямовані на практичну реалізацію 

європейських норм 

 

Бюро економічної безпеки України приєднається до програми ЄС по 

боротьбі з шахрайством 

 

Україна офіційно приєдналася до Міжнародного енергетичного 

агентства 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-doluchayetsya-do-realizacziyi-naczionalnogo-proyektu-rozvytok-biznes-seredovyshha-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-doluchayetsya-do-realizacziyi-naczionalnogo-proyektu-rozvytok-biznes-seredovyshha-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-doluchayetsya-do-realizacziyi-naczionalnogo-proyektu-rozvytok-biznes-seredovyshha-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-pidtrymala-zminy-do-zakonodavstva-pro-buhgalterskyj-oblik-spryamovani-na-praktychnu-realizacziyu-yevropejskyh-norm/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-pidtrymala-zminy-do-zakonodavstva-pro-buhgalterskyj-oblik-spryamovani-na-praktychnu-realizacziyu-yevropejskyh-norm/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-pidtrymala-zminy-do-zakonodavstva-pro-buhgalterskyj-oblik-spryamovani-na-praktychnu-realizacziyu-yevropejskyh-norm/
https://www.cci.zp.ua/byuro-ekonomichnoyi-bezpeky-ukrayiny-pryyednayetsya-do-programy-yes-po-borotbi-z-shahrajstvom/
https://www.cci.zp.ua/byuro-ekonomichnoyi-bezpeky-ukrayiny-pryyednayetsya-do-programy-yes-po-borotbi-z-shahrajstvom/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-oficzijno-pryyednalasya-do-mizhnarodnogo-energetychnogo-agentstva/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-oficzijno-pryyednalasya-do-mizhnarodnogo-energetychnogo-agentstva/


 

 

АНОНСИ 

Серія безкоштовних антикризових онлайн-консультацій для бізнесу 

 

 
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 “Санкції проти рф та рб як вікно можливостей для 

українських експортерів” 
 

26 липня 2022. Початок об 11.00 

Формат: онлайн 

 

Вебінар “Фінансові ресурси для АПК в умовах війни та збут 

врожаю” 

 
28 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/vebinar-sankcziyi-proty-rf-ta-rb-yak-vikno-mozhlyvostej-dlya-ukrayinskyh-eksporteriv/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-sankcziyi-proty-rf-ta-rb-yak-vikno-mozhlyvostej-dlya-ukrayinskyh-eksporteriv/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-finansovi-resursy-dlya-apk-v-umovah-vijny-ta-zbut-vrozhayu/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-finansovi-resursy-dlya-apk-v-umovah-vijny-ta-zbut-vrozhayu/


Триденний тренінг «Доведення відповідності продукції 

машинобудування вимогам ринків ЄС та України» 

 

 
 
26 – 28 липня 2022. Початок о 10.00 

Формат: онлайн 

 

Засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при 

ТПП України 
28 липня 2022. Початок об 11.00 

Формат: онлайн 

 

86-а Міжнародна універсальна виставка TIF 2022 
 

10-18 вересня 2022 

м. Салоніки, Греція 

 

Міжнародний бізнес-форум «Moldova Business Week 2022» 
 

15 – 16 вересня 2022 

Офлайн/онлайн 

 

Проєкт «Допомога українським компаніям у виході на міжнародні 

ринки» 
Триває перший потік відбору компаній 

 

Реєстрація: 

https://forms.gle/gTAN2myM7dfZpCzUA 

 

https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-dovedennya-vidpovidnosti-produkcziyi-mashynobuduvannya-vymogam-rynkiv-yes-ta-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-dovedennya-vidpovidnosti-produkcziyi-mashynobuduvannya-vymogam-rynkiv-yes-ta-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-dovedennya-vidpovidnosti-produkcziyi-mashynobuduvannya-vymogam-rynkiv-yes-ta-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-malogo-ta-serednogo-biznesu-pry-tpp-ukrayiny-5/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-malogo-ta-serednogo-biznesu-pry-tpp-ukrayiny-5/
https://www.cci.zp.ua/86-a-mizhnarodna-universalna-vystavka-v-m-saloniky-tif-2022/
https://www.cci.zp.ua/mizhnarodnyj-biznes-forum-moldova-business-week-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 

 

Стамбульська угода про розблокування українських портів для 

вивезення зерна 

 

Уряд спростив процедури оформлення карантинного та 

фітосанітарного сертифікатів для зниження бюрократичного 

навантаження на аграріїв 

 

Україна отримає 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС 

 

Подовжено дію документів у сфері державного експортного 

контролю на період воєнного часу 

 

Врегульовано питання працевлаштування громадян на 

нерегулярній основі 

 

Про введення цифрового маркування для лікарських засобів 

іноземного походження в Республіці Узбекистан 

 

Щодо обмежень на ввезення в Україну вантажів з Польщі через 

реєстрацію африканської чуми свиней 

 

Як отримати грант на розвиток переробного підприємства? 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Пропозиція з постачання на ринок України морської харчової, 

індустріально-технічної солі виробництва Республіки Албанія 

 

Польське МСП шукає постачальника сировини для збірних 

дерев’яних будинків 

 

Французька компанія зацікавлена у співпраці з виробниками 

інноваційних товарів 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/stambulska-ugoda-pro-rozblokuvannya-ukrayinskyh-portiv-dlya-vyvezennya-zerna/
https://www.cci.zp.ua/stambulska-ugoda-pro-rozblokuvannya-ukrayinskyh-portiv-dlya-vyvezennya-zerna/
https://www.cci.zp.ua/uryad-sprostyv-proczedury-oformlennya-karantynnogo-ta-fitosanitarnogo-sertyfikativ-dlya-znyzhennya-byurokratychnogo-navantazhennya-na-agrariyiv/
https://www.cci.zp.ua/uryad-sprostyv-proczedury-oformlennya-karantynnogo-ta-fitosanitarnogo-sertyfikativ-dlya-znyzhennya-byurokratychnogo-navantazhennya-na-agrariyiv/
https://www.cci.zp.ua/uryad-sprostyv-proczedury-oformlennya-karantynnogo-ta-fitosanitarnogo-sertyfikativ-dlya-znyzhennya-byurokratychnogo-navantazhennya-na-agrariyiv/
https://www.cci.zp.ua/uryad-sprostyv-proczedury-oformlennya-karantynnogo-ta-fitosanitarnogo-sertyfikativ-dlya-znyzhennya-byurokratychnogo-navantazhennya-na-agrariyiv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymaye-1-mlrd-yevro-makrofinansovoyi-dopomogy-yes/
https://www.cci.zp.ua/podovzheno-diyu-dokumentiv-u-sferi-derzhavnogo-eksportnogo-kontrolyu-na-period-voyennogo-chasu/
https://www.cci.zp.ua/podovzheno-diyu-dokumentiv-u-sferi-derzhavnogo-eksportnogo-kontrolyu-na-period-voyennogo-chasu/
https://www.cci.zp.ua/vregulovano-pytannya-praczevlashtuvannya-gromadyan-na-neregulyarnij-osnovi/
https://www.cci.zp.ua/vregulovano-pytannya-praczevlashtuvannya-gromadyan-na-neregulyarnij-osnovi/
https://www.cci.zp.ua/pro-vvedennya-czyfrovogo-markuvannya-dlya-likarskyh-zasobiv-inozemnogo-pohodzhennya-v-respubliczi-uzbekystan/
https://www.cci.zp.ua/pro-vvedennya-czyfrovogo-markuvannya-dlya-likarskyh-zasobiv-inozemnogo-pohodzhennya-v-respubliczi-uzbekystan/
https://www.cci.zp.ua/shhodo-obmezhen-na-vvezennya-v-ukrayinu-vantazhiv-z-polshhi-cherez-reyestracziyu-afrykanskoyi-chumy-svynej/
https://www.cci.zp.ua/shhodo-obmezhen-na-vvezennya-v-ukrayinu-vantazhiv-z-polshhi-cherez-reyestracziyu-afrykanskoyi-chumy-svynej/
https://www.cci.zp.ua/yak-otrymaty-grant-na-rozvytok-pererobnogo-pidpryyemstva/
https://www.cci.zp.ua/propozycziya-z-postachannya-na-rynok-ukrayiny-morskoyi-harchovoyi-industrialnoyi-tehnichnoyi-soli-vyrobnycztva-respubliky-albaniya/
https://www.cci.zp.ua/propozycziya-z-postachannya-na-rynok-ukrayiny-morskoyi-harchovoyi-industrialnoyi-tehnichnoyi-soli-vyrobnycztva-respubliky-albaniya/
https://www.cci.zp.ua/polske-msp-shukaye-postachalnyka-syrovyny-dlya-zbirnyh-derevyanyh-budynkiv/
https://www.cci.zp.ua/polske-msp-shukaye-postachalnyka-syrovyny-dlya-zbirnyh-derevyanyh-budynkiv/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-innovaczijnyh-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-innovaczijnyh-tovariv/


НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ТОВ «Завод Кранкомплект» – виробник вантажопідйомних кранів, 

комплектуючих та електрообладнання 

 

Комплексна діагностика, аналіз та усунення проблем мереж 

PROFIBUS від компанії «Інфоком ДТД» 

 
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 

 

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА  

 

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

пільги”. Відеозапис 

 

Вебінар “Трудове законодавство в період проведення воєнних дій в 

Україні”. Відеозапис 

 

 

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). 

 

https://www.cci.zp.ua/tov-zavod-krankomplekt-vyrobnyk-vantazhopidjomnyh-kraniv-komplektuyuchyh-ta-elektroobladnannya/
https://www.cci.zp.ua/tov-zavod-krankomplekt-vyrobnyk-vantazhopidjomnyh-kraniv-komplektuyuchyh-ta-elektroobladnannya/
https://www.cci.zp.ua/kompleksna-diagnostyka-analiz-ta-usunennya-problem-merezh-profibus/
https://www.cci.zp.ua/kompleksna-diagnostyka-analiz-ta-usunennya-problem-merezh-profibus/
mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/vebinar-podatky-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-podatkovi-ta-mytni-pilgy-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-podatky-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-podatkovi-ta-mytni-pilgy-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-trudove-zakonodavstvo-v-period-provedennya-voyennyh-dij-v-ukrayini-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-trudove-zakonodavstvo-v-period-provedennya-voyennyh-dij-v-ukrayini-videozapys/
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/


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 

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 

 

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/
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


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  

 

Воєнний стан. Який режим роботи податкових органів щодо 

приймання податкової звітності та інших документів? 

 

Алгоритм дій суб’єкта господарювання для реєстрації ПРРО 

 

Хто є платником екологічного податку за здійснення викидів в 

повітря стаціонарними джерелами забруднення у разі здачі в оренду 

такого джерела забруднення? 

 

Чи може суб’єкт господарювання отримати копії першої квитанції 

про надсилання електронних документів? 

 

Як користуватись сервісом «Реєстр платників єдиного податку», 

розміщеним у приватній частині Електронного кабінету? 

 

 

 

 

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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