ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ!
Контакти для оперативних питань:
(050) 484-95-10, (050) 484-11-97 (телефон, Viber, Telegram)
23.08.2022

24 серпня відзначаємо День Незалежності України.
Цьогоріч зустрічаємо цей день в умовах війни, виборюючи право на державність,
життя та свободу, наближаючи Перемогу на військовому, економічному,
соціальному, гуманітарному фронтах.
Віримо в мирне і процвітаюче майбутнє України! В об’єднанні наших зусиль –
запорука сили та слави Батьківщини!
Запорізька торгово-промислова палата продовжує працювати для потреб бізнесу,
регіональної економіки, надаючи всебічну підтримку запорізьким підприємствам.
Як завжди, актуальна інформація про нашу діяльність, анонси та новини –
читайте у щотижневому дайджесті.

Україна – кандидат на вступ до ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про «митний безвіз»
з ЄС

Верховна Рада прийняла закон про офіційну статистику,
спрямований на гармонізацію зі статистичною системою ЄС
Українські фермери отримають 1,5 млрд грн допомоги від ЄС
ВАЖЛИВО!
Комітет підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України
звернувся з пропозиціями до Кабінету Міністрів
У рамках громадського обговорення учасниками розглянуто проєкти
Довгострокової стратегії термомодернізації до 2050 року, Концепції Державної
цільової програми підтримки термомодернізації до 2030 року та Концепції
Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації систем
централізованого теплопостачання населених пунктів на період до 2030 року.

PRO_Business – інформаційна платформа для бізнесу

Запорізька торгово-промислова палата повідомляє про запуск нового веб-сайту –
інформаційної платформи PRO_Business. Спеціалізований онлайн-сервіс для
запорізьких компаній вже доступний за адресою: catalog.cci.zp.ua
Основний розділ сайту – двомовний каталог запорізьких компаній. Наразі на
онлайн-платформі представлені понад 600 підприємств області з різних галузей
промисловості: машинобудівної, металургійної, легкої, харчової, агропромислової,
поліграфічної, хімічної, сфери послуг, консалтингу.
Після технічної доробки на сайті є також розділи з комерційними пропозиціями,
вакансіями, бізнес-новинами і аналітикою.

Як потрапити до каталогу запорізьких компаній?
Для розміщення інформації у каталозі потрібно заповнити форму (українською та
англійською мовами), а також надати фотографії логотипу підприємства та
продукції. Послуга є безкоштовною.
Форма для заповнення профілю підприємства доступна за посиланням:
http://surl.li/ckfys

Запрошуємо до реєстрації!
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
До уваги зацікавлених у співпраці з чеськими компаніями!

Експерти Запорізької торгово-промислової палати провели зустріч з колегами з
Південночеської торгової палати (м. Чеське Будєйовіце, Чехія).
Чеська сторона завірила у готовності надати максимально можливе сприяння у
налагодженні торгово-економічних контактів запорізьких і чеських компаній.
В разі зацікавленості в налагодженні співробітництва з підприємствами Чехії,
просимо заповнити форму для співпраці та надати Ваші пропозиції до Управління
організаційної роботи та міжнародних відносин, email: oso@cci.zp.ua,
050-484-11-97, Ксенія Нагорна, начальник управління

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

Запорізькі фермери взяли участь у бізнес-турі до Прикарпаття

Діловий візит став можливим завдяки участі Запорізької торгово-промислової
палати – разом з колегами з інших регіональних палат – у новій програмі
«Розвиток бізнес-сектору України». З програмою подальших запланованих візитів
ви можете ознайомитися у розділі «Анонси».

АНОНСИ

Запрошуємо запорізьких підприємців у бізнес-тури до ІваноФранківська 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»
15 вересня – тур «Індустрія гостинності та внутрішній туризм»

«Ярмарок праці»

2 вересня 2022
Місце проведення: Запорізька торгово-промислова палата
м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4
Початок заходу об 11.00
Мета заходу: допомогти українцям, які постраждали від військової агресії рф і вимушено
переїхали до Запоріжжя з тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій,
адаптуватися на новому місці та знайти роботу.
Під час «Ярмарку праці» консультуватимуть фахівці Запорізького міського центру зайнятості,
експерти з працевлаштування та пошуку роботи, представники міжнародних програм
підтримки, волонтери.
Особливо звертаємо увагу на даний захід підприємців, які можуть поділитися успішним
досвідом започаткування і розвитку власної справи на новому місці, компанії, що мають
відкриті вакансії. Ваша участь дуже важлива.

Обов’язкова реєстрація:

https://cutt.ly/aXnbsWx
_________
Серія вебінарів: «Україна-Індонезія: можливості ділової співпраці»
25 серпня 2022 (попередня дата першого вебінару)
Онлайн

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
Уряд відновить приватизацію підприємств державної власності з
вересня
Україна та Велика Британія оновили Угоду про політичне
співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство
Закупівлі під час воєнного стану впорядковані
В Україні посилили гарантії для бізнесу у рамках державноприватного партнерства
Для виїзду підприємців за кордон на нетривалий термін
розроблений проєкт «єВідрядження»
Уряд розширив перелік установ і підприємств, працівники яких
підлягають бронюванню
До уваги операторів ринку – імпортерів харчових продуктів!
З 1 вересня відбудуться зміни в організації руху транспорту на
кордоні з Польщею
КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Датська компанія шукає виробників для своїх дерев’яних вікон і
дверей
Чеська компанія шукає постачальників переробленого ПЕТпластику

ДОПОМОГА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ

Представники запорізького бізнесу, компаній – членів Запорізької торгово-промислової
палати не тільки тримають економічний фронт, але й захищають Запорізький регіон і
Україну в підрозділах Збройних Сил України.
Наразі є гостра потреба у придбанні дизель-генератора для підрозділу ЗСУ, у складі якого
бере участь керівник однієї з промислових компаній Запоріжжя, член Запорізької ТПП і
правління ГС «Запорізький кластер «ІАМ».
Збір коштів організують наші партнери – ГС «Запорізький кластер «ІАМ», Громадська
організація «Кластер промислових та крафтових виробників України».
Звертаємося до Вас із проханням розглянути можливість надання допомоги нашим
бійцям, які утримують разом з іншими ворога на Запорізькому напрямку.
Кошти можна перерахувати на рахунок ГО «Кластер промислових та крафтових
виробників України» за реквізитами:
Громадська організація "Кластер промислових та крафтових виробників України"
Код ЄДРПОУ 43676917
Банк: Запорізьке РУ АТ КБ "ПриватБанк"
IBAN: UA313133990000026002030207164
Номер карти: 5169330530109807
Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога для перемоги. Не
оподатковується.

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП
Запорізькій ливарно-механічний завод освоїв виробництво нового
виду продукції
ПП «ЮжТрансПоліс Плюс» – ворота для дому і бізнесу
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
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

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
За яких умов ФОП можуть бути платниками єдиного податку?
Як перевірити термін дії кваліфікованого сертифіката?
Якими нормативно-правовими документами визначається перелік
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню?
Чи звільняються суб’єкти господарювання – платники єдиного
податку від сплати земельного податку?
Застосування РРО. Що вважається місцем проведення розрахунків?
Оновлено порядок направлення податкових вимог
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

