
 

 

 

 

 

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) 
2.08.2022 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Онлайн-зустріч представників українського та турецького бізнесу 

 
Керівництво та експерти Запорізької ТПП, компанії - члени Палати, учасники 

Запорізького регіонального кластеру «Інжиніринг-Автоматизація- 

Машинобудування» взяли участь в онлайн-зустрічі представників українського та 

турецького бізнесу. 

Цінуємо і залучаємо всі можливості для презентації запорізького бізнесу, 

налагодження нових напрямів торгово-економічного співробітництва. 

Відкритий міжнародний діалог триває! 

 

 
 

На фото: до перемовин долучився керівник ТОВ «TRIADA WELDING» Кирило 

Красносельський. Компанія є багаторічним членом Запорізької ТПП, одним із 

ініціаторів створення і активним учасником кластеру ІАМ. 

 

Також читайте 

 

Засідання Комітету підприємців МСБ при Торгово-промисловій 

палаті України на тему приватизації держмайна 

 

 

https://www.cci.zp.ua/onlajn-zustrich-predstavnykiv-ukrayinskogo-ta-tureczkogo-biznesu-spivpraczya-tryvaye/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-msb-pry-torgovo-promyslovij-palati-ukrayiny-na-temu-pryvatyzacziyi-derzhmajna/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-msb-pry-torgovo-promyslovij-palati-ukrayiny-na-temu-pryvatyzacziyi-derzhmajna/


Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

ENTSO-E дозволило збільшення експорту української 

електроенергії до Європи в 2,5 рази 

 

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської 

транспортної мережі 

 

ЄС опублікував щорічний звіт про імплементацію Угоди про 

асоціацію в Україні 

 

 

ГРАНТИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

Прийом грантових заявок на реалізацію діяльності з підтримки 

безперервності та відновлення бізнесу 

 

 
 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яку 

впроваджує Кімонікс Інтернешнл, приймає грантові заявки на реалізацію 

діяльності з підтримки безперервності та відновлення бізнесу, включно із 

переміщенням або відновленням бізнесу в умовах війни, розширенням на зовнішні 

ринки, а також підтримкою рівня наявних бізнес-можливостей. 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/entso-e-dozvolylo-zbilshennya-eksportu-ukrayinskoyi-elektroenergiyi-do-yevropy-v-25-razy/
https://www.cci.zp.ua/entso-e-dozvolylo-zbilshennya-eksportu-ukrayinskoyi-elektroenergiyi-do-yevropy-v-25-razy/
https://www.cci.zp.ua/yes-vklyuchyv-ukrayinski-logistychni-shlyahy-do-transyevropejskoyi-transportnoyi-merezhi/
https://www.cci.zp.ua/yes-vklyuchyv-ukrayinski-logistychni-shlyahy-do-transyevropejskoyi-transportnoyi-merezhi/
https://www.cci.zp.ua/yes-opublikuvav-shhorichnyj-zvit-pro-implementacziyu-ugody-pro-asocziacziyu-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/yes-opublikuvav-shhorichnyj-zvit-pro-implementacziyu-ugody-pro-asocziacziyu-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/pryjom-grantovyh-zayavok-na-realizacziyu-diyalnosti-z-pidtrymky-bezperervnosti-ta-vidnovlennya-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/pryjom-grantovyh-zayavok-na-realizacziyu-diyalnosti-z-pidtrymky-bezperervnosti-ta-vidnovlennya-biznesu/


АНОНСИ 
 

Онлайн-конференція: «Україна-Індонезія: можливості ділової 

співпраці» 

 

 
 
3 серпня 2022. Початок об 10.00 

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 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Представники України та Індонезії обговорили лібералізацію 

двосторонньої торгівлі 

 

Україна та Австрія працюють над двосторонньою угодою з розвитку 

економічних проєктів 

 

Рада ухвалила зміни до Митного кодексу для спрощення процесу 

декларування товарів 

 

https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-indoneziya-mozhlyvosti-dilovoyi-spivpraczi/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-indoneziya-mozhlyvosti-dilovoyi-spivpraczi/
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/predstavnyky-ukrayiny-ta-indoneziyi-obgovoryly-liberalizacziyu-dvostoronnoyi-torgivli/
https://www.cci.zp.ua/predstavnyky-ukrayiny-ta-indoneziyi-obgovoryly-liberalizacziyu-dvostoronnoyi-torgivli/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-avstriya-praczyuyut-nad-dvostoronnoyu-ugodoyu-z-rozvytku-ekonomichnyh-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-avstriya-praczyuyut-nad-dvostoronnoyu-ugodoyu-z-rozvytku-ekonomichnyh-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/rada-uhvalyla-zminy-do-mytnogo-kodeksu-dlya-sproshhennya-proczesu-deklaruvannya-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/rada-uhvalyla-zminy-do-mytnogo-kodeksu-dlya-sproshhennya-proczesu-deklaruvannya-tovariv/


Нові можливості у Єдиному вікні для міжнародної торгівлі 

 

Уряд розблокував експорт жита та мінеральних добрив 

 

Завантажено перший корабель із українським збіжжям у морському 

порту «Чорноморськ» 

 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Комерційна пропозиція фабрики “SILF” (м. Полтава) 

 

Італійська компанія шукає постачальників тканин, матеріалів і 

аксесуарів 

 

Литовський виробник сухих сніданків шукає постачальників 

кукурудзяної крупи 

 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Приватне акціонерне товариство “Запоріжсклофлюс”: єдиному 

виробнику силікату натрію в Україні виповнюється 75 років 

 

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» пропонує послуги 

щодо ремонту техніки, обладнання та різних видів механічних робіт 

 

 
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/novi-mozhlyvosti-u-yedynomu-vikni-dlya-mizhnarodnoyi-torgivli/
https://www.cci.zp.ua/uryad-rozblokuvav-eksport-zhyta-ta-mineralnyh-dobryv/
https://www.cci.zp.ua/zavantazheno-pershyj-korabel-iz-ukrayinskym-zbizhzhyam-u-morskomu-portu-chornomorsk/
https://www.cci.zp.ua/zavantazheno-pershyj-korabel-iz-ukrayinskym-zbizhzhyam-u-morskomu-portu-chornomorsk/
https://www.cci.zp.ua/komerczijna-propozycziya-fabryky-silf-m-poltava/
https://www.cci.zp.ua/italijska-kompaniya-shukaye-postachalnykiv-tkanyn-materialiv-i-aksesuariv/
https://www.cci.zp.ua/italijska-kompaniya-shukaye-postachalnykiv-tkanyn-materialiv-i-aksesuariv/
https://www.cci.zp.ua/lytovskyj-vyrobnyk-suhyh-snidankiv-shukaye-postachalnykiv-kukurudzyanoyi-krupy/
https://www.cci.zp.ua/lytovskyj-vyrobnyk-suhyh-snidankiv-shukaye-postachalnykiv-kukurudzyanoyi-krupy/
https://www.cci.zp.ua/pryvatne-akczionerne-tovarystvo-zaporizhskloflyus-yedynomu-vyrobnyku-sylikatu-natriyu-v-ukrayini-vypovnyuyetsya-75-rokiv/
https://www.cci.zp.ua/pryvatne-akczionerne-tovarystvo-zaporizhskloflyus-yedynomu-vyrobnyku-sylikatu-natriyu-v-ukrayini-vypovnyuyetsya-75-rokiv/
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/
mailto:oso@cci.zp.ua


МЕДІАБІБЛІОТЕКА 

 

 
 

Триває реалізація проєкту Запорізької торгово-промислової палати PRO_Business – 

інформаційної платформи для бізнесу. У липні запорізькі підприємці, представники 

громадських організацій взяли участь у серії безкоштовних антикризових онлайн-

консультацій, організованій за підтримки ПРООН у межах Програми ООН із відновлення 

та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Серед розглянутих тем – практичні питання форс-мажорних обставин, податкові та 

митні пільги, експорт, фінансові ресурси для аграріїв. 

 

Відеозаписи вебінарів, консультаційні матеріали доступні на сайті: 

 

Про форс-мажорні обставини в період воєнного стану. Практичний 

досвід 

 

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

пільги” 

 

Вебінар “Трудове законодавство в період проведення воєнних дій в 

Україні” 

 

Вебінар “Санкції проти рф та рб як вікно можливостей для 

українських експортерів” 

 

Вебінар «Фінансові ресурси для АПК в умовах війни та збут 

врожаю» 

 

 

 

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/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/vebinar-sankcziyi-proty-rf-ta-rb-yak-vikno-mozhlyvostej-dlya-ukrayinskyh-eksporteriv-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-sankcziyi-proty-rf-ta-rb-yak-vikno-mozhlyvostej-dlya-ukrayinskyh-eksporteriv-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-finansovi-resursy-dlya-apk-v-umovah-vijny-ta-zbut-vrozhayu-2/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-finansovi-resursy-dlya-apk-v-umovah-vijny-ta-zbut-vrozhayu-2/


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/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 

 

На якій системі оподаткування знаходиться платник податків з 

моменту реєстрації? 

 

Чи передбачено зменшення ставок єдиного податку для ФОП, які 

належать до певних соціальних категорій громадян? 

 

Як платник податків надсилає поштою податкову декларацію? 

 

Як здійснюється відправлення податкової звітності в електронному 

вигляді? 

 

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
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Як можна виправити помилково проведену через РРО операцію 

«службове внесення»? 

 

З якою інформацією щодо платників податків, у яких є податковий 

борг, можна ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС ? 

 

Чи має право на податкову знижку військовослужбовець, який 

отримує грошове забезпечення? 

 

 

 

 

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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