
 

 

 

 

 

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) 
 

16.08.2022 

Запорізька ТПП об’єднує регіональний бізнес 

 

 
Запорізька торгово-промислова палата свого часу стала одним із ініціаторів 

створення Запорізького регіонального кластеру «Інжиніринг - Автоматизація - 

Машинобудування». Сьогодні сприяємо представленню кластеру на міжнародних 

В2В-заходах, доносимо інформацію та комерційні пропозиції його учасників до 

міжнародних партнерів, вивчаємо досвід створення індустріальних парків, адже 

маємо напрацювання і ділові контакти з кластерами Литви, Чехії, палатами 

європейських країн, де добре розвинений кластерний рух. 

Новини кластеру ІАМ, а також – як завжди, анонси актуальних бізнес-подій, 

повідомлення компаній – членів Палати, актуальні законодавчі зміни та багато 

іншої інформації  – до вашої уваги у дайджесті цього тижня. 

На фото: під час зустрічі учасників кластеру ІАМ у Запорізькій ТПП 11 серпня 

2022 обговорили можливості участі в грантових програмах вже восени. 

 

Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

Мінфін презентував законопроєкт щодо імплементації в Україні 

Загального стандарту звітності (Common Reporting Standard) 

https://www.cci.zp.ua/minfin-prezentuvav-zakonoproyekt-shhodo-implementacziyi-v-ukrayini-zagalnogo-standartu-zvitnosti-common-reporting-standard/
https://www.cci.zp.ua/minfin-prezentuvav-zakonoproyekt-shhodo-implementacziyi-v-ukrayini-zagalnogo-standartu-zvitnosti-common-reporting-standard/


 

За сприяння ЄС Україна запустила Державний аграрний реєстр – 

онлайн платформу для підтримки фермерів 

 

Україна посилює співпрацю з ЄС у межах Європейської міграційної 

мережі 

 

ВАЖЛИВО! 

 

Комітет підприємців АПК при ТПП України закликає уряд не 

запроваджувати додатковий збір на купівлю валюти імпортерами 

 
Комітет підприємців АПК при ТПП України звернувся до Уряду з проханням 

врахувати застереження бізнесу та не посилювати податковий тиск на 

підприємців, які працюють в обставинах воєнного часу й відмовитись від ідеї 

запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти імпортерами. 

Відповідне рішення ухвалено за результатами засідання Комітету підприємців 

АПК при ТПП України за участі керівників галузевих асоціацій, науковців, 

експертів. 

 

 

PRO_Business – інформаційна платформа для бізнесу 

 

  
 

Триває реалізація проєкту Запорізької торгово-промислової палати PRO_Business 

– інформаційної платформи для бізнесу за підтримки ПРООН у межах Програми 

ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. 

Ініціатива включає в себе консультаційні, навчальні заходи. 

Зокрема, продовжується серія тренінгів «Зростаємо професійно!». 

 

Також запрошуємо брати участь у міжнародних, експертних, дискусійних заходах 

системи ТПП для бізнесу. 

 

Анонси 

 

https://www.cci.zp.ua/za-spryyannya-yes-ukrayina-zapustyla-derzhavnyj-agrarnyj-reyestr-onlajn-platformu-dlya-pidtrymky-fermeriv/
https://www.cci.zp.ua/za-spryyannya-yes-ukrayina-zapustyla-derzhavnyj-agrarnyj-reyestr-onlajn-platformu-dlya-pidtrymky-fermeriv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-posylyuye-spivpraczyu-z-yes-u-mezhah-yevropejskoyi-migraczijnoyi-merezhi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-posylyuye-spivpraczyu-z-yes-u-mezhah-yevropejskoyi-migraczijnoyi-merezhi/
https://www.cci.zp.ua/komitet-pidpryyemcziv-apk-pry-tpp-ukrayiny-zaklykaye-uryad-ne-zaprovadzhuvaty-dodatkovyj-zbirzbir-na-kupivlyu-valyuty-importeramy/
https://www.cci.zp.ua/komitet-pidpryyemcziv-apk-pry-tpp-ukrayiny-zaklykaye-uryad-ne-zaprovadzhuvaty-dodatkovyj-zbirzbir-na-kupivlyu-valyuty-importeramy/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-zapuskaye-novyj-proyekt-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/category/media/anonsy/


ГРАНТИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

Програма грантів для переробного бізнесу: аграрії можуть отримати 

фінансування для переробки своєї продукції 

 

ЄБРР підвищує компенсацію вартості консалтингового проєкту до 

85% для МСБ в Україні 

 
 

Ознайомитися з детальними умовами та подати заявку на участь: 

https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb 
 

Нагадаємо, з 2017 по 2019 роки ряд компаній - членів Запорізької торгово-

промислової палати вже взяли участь у консалтингових програмах ЄБРР. Це 

дозволило посилити маркетингові інструменти, вдосконалити інформаційні 

ресурси, систему якості.  

Саме завдяки підтримці міжнародних партнерів у Запорізькій ТПП свого часу 

відкриті Центри інформаційної підтримки бізнесу, експорту (в рамках ініціативи 

«EU4Business» Європейського Союзу, проєкту «ПРОМІС» (Канада). Сьогодні 

Палата є партнерською платформою Німецького товариства міжнародного 

співробітництва GIZ у Запорізькій області, проєкту Міжнародного Торгового 

Центру ІТС (Швеція) та інших авторитетних організацій, що відкривають 

додаткові можливості розвитку для підприємництва. 

 

 

АНОНСИ 
 

Серія тренінгів «Зростаємо професійно!»: серпень 2022 
 

 

 
16, 18 серпня 2022 

Місце проведення: Запорізька торгово-промислова палата /  

м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4 

https://www.cci.zp.ua/programa-grantiv-dlya-pererobnogo-biznesu-agrariyi-mozhut-otrymaty-finansuvannya-dlya-pererobky-svoyeyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/programa-grantiv-dlya-pererobnogo-biznesu-agrariyi-mozhut-otrymaty-finansuvannya-dlya-pererobky-svoyeyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/yebrr-pidvyshhuye-kompensacziyu-vartosti-konsaltyngovogo-proyektu-do-85-dlya-msb-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/yebrr-pidvyshhuye-kompensacziyu-vartosti-konsaltyngovogo-proyektu-do-85-dlya-msb-v-ukrayini/
https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb
https://www.cci.zp.ua/seriya-onlajn-treningiv-zrostayemo-profesijno-serpen-2022/


Цього тижня відбудуться тренінги на тему: 

 

16 серпня: “Майстерність самопрезентації, співбесіда, презентація бізнес-планів”  

 

18 серпня: «Професійна реалізація жінок, які вимушені були переїхати з 

тимчасово окупованої території» 

 

Початок тренінгів об 11.00 

 

Обов’язкова реєстрація: 

https://cutt.ly/WZUteDR 

 

 

 

Триденний тренінг «Експорт товарів до ЄС: доведення відповідності 

будівельної продукції» 
16 – 18 серпня 2022 

Онлайн 

 

Серія вебінарів: «Україна-Індонезія: можливості ділової співпраці» 
25 серпня 2022 (попередня дата першого вебінару) 

Онлайн 

 

 

 
Запрошуємо запорізьких підприємців у бізнес-тури до Івано-

Франківська у вересні 

 
Запорізька торгово-промислова палата запрошує запорізьких підприємців взяти 

участь у бізнес-турах до Івано-Франківська.  

 

Наразі формуються групи учасників заходів у вересні 

 

2 вересня – тур «Локальні ремесла та крафтові виробництва» 

8 вересня – тур «Харчова промисловість» 

https://cutt.ly/WZUteDR
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-eksport-tovariv-do-yes-dovedennya-vidpovidnosti-budivelnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-eksport-tovariv-do-yes-dovedennya-vidpovidnosti-budivelnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-indoneziya-mozhlyvosti-dilovoyi-spivpraczi/
https://www.cci.zp.ua/zaproshuyemo-zaporizkyh-pidpryyemcziv-u-biznes-tury-do-ivano-frankivska-u-veresni/
https://www.cci.zp.ua/zaproshuyemo-zaporizkyh-pidpryyemcziv-u-biznes-tury-do-ivano-frankivska-u-veresni/


 

15 вересня – тур «Індустрія гостинності та внутрішній туризм» 

 

 

 
 

Круглий стіл «Пасажирські автобусні перевезення під час війни: 

зміни на ринку та перспективи розвитку» 
25 серпня 2022 

Формат: онлайн/офлайн 

 

 

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 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Щодо бронювання військовозобов’язаних 
 

«Бізнес у блокаді»: поради для бізнесу тимчасово окупованих 

територій 

 

Відкрито набір проєктів соціальної інфраструктури в межах 

Програми з відновлення України 

 

https://www.cci.zp.ua/kruglyj-stil-na-temu-pasazhyrski-avtobusni-perevezennya-pid-chas-vijny-zminy-na-rynku-ta-perspektyvy-rozvytku/
https://www.cci.zp.ua/kruglyj-stil-na-temu-pasazhyrski-avtobusni-perevezennya-pid-chas-vijny-zminy-na-rynku-ta-perspektyvy-rozvytku/
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/shhodo-bronyuvannya-vijskovozobovyazanyh/
https://www.cci.zp.ua/biznes-u-blokadi-porady-dlya-biznesu-tymchasovo-okupovanyh-terytorij/
https://www.cci.zp.ua/biznes-u-blokadi-porady-dlya-biznesu-tymchasovo-okupovanyh-terytorij/
https://www.cci.zp.ua/vidkryto-nabir-proyektiv-soczialnoyi-infrastruktury-v-mezhah-programy-z-vidnovlennya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/vidkryto-nabir-proyektiv-soczialnoyi-infrastruktury-v-mezhah-programy-z-vidnovlennya-ukrayiny/


 

Україна поступово нарощує обсяги експорту 

 

Українське посвідчення водія у ЄС. Що змінилось? 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Датська компанія шукає виробників для своїх дерев’яних вікон і 

дверей 

 

Чеська компанія шукає постачальників переробленого ПЕТ-

пластику 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ПП «ЮжТрансПоліс Плюс» – ворота для дому і бізнесу 
 

Компанія створена в 2000 році і спеціалізується в сфері воротної тематики 

різноманітного рівня складності, від побутового до промислового призначення та 

спеціалізованих перевантажувальних систем, докшелтерів, левеллерів, які 

застосовуються на великих потужностях виробництв, супермаркетів тощо. 

 

ТОВ «Завод Кранкомплект» – виробник вантажопідйомних кранів, 

комплектуючих та електрообладнання 

 
Ключовий напрям діяльності ТОВ «Завод Кранкомплект» – виробництво 

вантажопідйомних кранів, комплектуючих та електрообладнання. 

Можливості виробничих потужностей ТОВ підприємства дозволяють 

виготовляти широкий спектр механізмів вантажопідйомністю до 250 т., таких 

як: крани мостові, крани козлові, кран-балки, крани консольно-поворотні ручні та 

настінні. 

 

 
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/ukrayina-postupovo-naroshhuye-obsyagy-eksportu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinske-posvidchennya-vodiya-u-yes-shho-zminylos/
https://www.cci.zp.ua/datska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-dlya-svoyih-derevyanyh-vikon-i-dverej/
https://www.cci.zp.ua/datska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-dlya-svoyih-derevyanyh-vikon-i-dverej/
https://www.cci.zp.ua/cheska-kompaniya-shukaye-postachalnykiv-pereroblenogo-pet-plastyku/
https://www.cci.zp.ua/cheska-kompaniya-shukaye-postachalnykiv-pereroblenogo-pet-plastyku/
https://www.cci.zp.ua/pp-yuzhtranspolis-plyus-vorota-dlya-domu-i-biznesu/
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/
mailto:oso@cci.zp.ua


КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ – АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»  

 

Зустріч спільноти учасників Запорізького кластеру ІАМ: про 

поточні плани та участь у грантових програмах 

 

 

Працюємо спільно з Українським кластерним альянсом 

 

 

 

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 

https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8/
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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 

 

  

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 для фрілансерів 

 

Чи необхідно скасовувати кваліфіковані сертифікати та отримувати 

нові у разі зміни найменування підприємства? 

 

Де можна ознайомитися з інформацією щодо несправностей в роботі 

Електронного кабінету? 

 

Воєнний стан. Чи нараховується та сплачується екологічний 

податок за періоди 2022 року? 

 

https://apply.ucci.org.ua/
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https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-narahovuyetsya-ta-splachuyetsya-ekologichnyj-podatok-za-periody-2022-roku/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-narahovuyetsya-ta-splachuyetsya-ekologichnyj-podatok-za-periody-2022-roku/


Повідомлення про необхідність внесення чергового платежу за 

ліцензії надсилається через Електронний кабінет 

 

Чи може ФОП на загальній системі оподаткування отримати 

довідку про доходи за будь-який період? 
 

Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування 

сума отриманої безповоротної фінансової допомоги? 
 

Обов’язкові реквізити розрахункових документів 
 

 

 

 

 

 

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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