
 

 

 

 

 

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) 
 

9.08.2022 

 

Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

Український малий та середній бізнес необхідно підтримувати зараз, 

щоб він став основою майбутнього економічного розвитку України 

 
З таким закликом Група роботодавців Європейського соціально-економічного 

комітету EESC та її українські партнери - Торгово-промислова палата України, 

Європейська Бізнес Асоціація України звернулись до Єврокомісії. 

«Ми переконані, що майбутнє України має ґрунтуватися на економіці розвитку, 

яка може створити процвітання для всіх українців, допомогти Україні на шляху 

до членства в ЄС, тепер уже як країні-кандидату», - йдеться у заяві. 

 

Про виконання рекомендацій Єврокомісії, необхідних для 

подальшого руху до членства в ЄС 
 

Євросоюз переказав Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги 

 

 

Шановні партнери! 

  

Запорізька торгово-промислова палата – завжди на зв’язку з вами!  
Індивідуальну фахову підтримку та послуги ви можете отримати, звернувшись до 

наших експертів 

 

Наші контакти 
 

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayinskyj-malyj-ta-serednij-biznes-neobhidno-pidtrymuvaty-zaraz-shhob-vin-stav-osnovoyu-majbutnogo-ekonomichnogo-rozvytku-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinskyj-malyj-ta-serednij-biznes-neobhidno-pidtrymuvaty-zaraz-shhob-vin-stav-osnovoyu-majbutnogo-ekonomichnogo-rozvytku-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/pro-vykonannya-rekomendaczij-yevrokomisiyi-neobhidnyh-dlya-podalshogo-ruhu-do-chlenstva-v-yes/
https://www.cci.zp.ua/pro-vykonannya-rekomendaczij-yevrokomisiyi-neobhidnyh-dlya-podalshogo-ruhu-do-chlenstva-v-yes/
https://www.cci.zp.ua/yevrosoyuz-perekazav-ukrayini-1-mlrd-yevro-makrofinansovoyi-dopomogy/
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/


ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ! 

 

Вітаємо генерального директора ТОВ «НВП «Хартрон-ЮКОМ» 

Олександра РОМАНОВСЬКОГО з ювілеєм! 

 
Сьогодні, 10 серпня генеральний директор ТОВ «НВП «Хартрон-ЮКОМ»,          

член Ради Торгово-промислової палати України Олександр Володимирович 

РОМАНОВСЬКИЙ святкує 70-річний ювілей. 

Від імені Президії Запорізької торгово-промислової палати щиро вітаємо 

Олександра Володимировича  з Днем народження! 

Бажаємо нашому другу і партнеру сил і наснаги, витримки і мужності, скорішої 

Перемоги України і мирного неба! 

Дякуємо Олександру Володимировичу за надійне партнерство! Віримо, попереду – 

ще багато щасливих подій! Разом – ми сильні! 

__________ 

За багаторічну плідну співпрацю з Торгово-промисловою палатою України, 

вагомий особистий внесок у розвиток палатівського руху та з нагоди ювілею 

Олександра Романовського нагороджено Почесним дипломом Президії ТПП 

України. 

 

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, сьогодні стартує серія тренінгів «Зростаємо професійно!». 

 
Також запрошуємо долучатись до роботи профільних комітетів ТПП України, 

брати участь у міжнародних, експертних, дискусійних заходах системи ТПП для 

бізнесу. 

 

Анонси 

 

https://www.cci.zp.ua/vitayemo-generalnogo-dyrektora-tov-nvp-hartron-yukom-oleksandra-romanovskogo-z-yuvileyem/
https://www.cci.zp.ua/vitayemo-generalnogo-dyrektora-tov-nvp-hartron-yukom-oleksandra-romanovskogo-z-yuvileyem/
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 

 

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. 

 

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 з 

переміщенням або відновленням бізнесу в умовах війни, розширенням на зовнішні 

ринки, а також підтримкою рівня наявних бізнес-можливостей. 

Ознайомитися з презентацією 

 

 

 

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/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/
https://www.cci.zp.ua/programa-usaid-grantovi-mozhlyvosti-na-bezperervnist-ta-vidnovlennya-biznesu/


АНОНСИ 
 

Серія тренінгів «Зростаємо професійно!»: серпень 2022 
 

 

 
 

9, 11, 16, 18 серпня 2022 

Місце проведення: Запорізька торгово-промислова палата /  

м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4 

 

9 серпня: “Успішне працевлаштування – сьогодні” (підготовка резюме, написання 

супровідного листа, пошук вакансій) 

 

11 серпня: “Business aquarium – знання та навички для запуску успішного бізнесу” 

(оцінка ринків, робота з бізнес-ідеєю, підготовка бізнес- плану) 

 

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 

 

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

Онлайн 

https://www.cci.zp.ua/seriya-onlajn-treningiv-zrostayemo-profesijno-serpen-2022/
https://cutt.ly/WZUteDR
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-indoneziya-mozhlyvosti-dilovoyi-spivpraczi/


 
 

Триденний тренінг «Експорт товарів до ЄС: доведення відповідності 

будівельної продукції» 
16 – 18 серпня 2022 

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 

 

Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо створення умов для запровадження 

комплексної термомодернізації будівель» 

 

Уряд запускає програму підтримки машинобудівної промисловості 

 

Фітосанітарні заходи під час військового стану будуть безпечнішими 

 

З портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов перший караван з 

українським продовольством 

 

Експорт ячменю, кукурудзи та сої до КНР: роз’яснення 

Держпродспоживслужби 

 

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/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/prezydent-ukrayiny-pidpysav-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakoniv-ukrayiny-shhodo-stvorennya-umov-dlya-zaprovadzhennya-kompleksnoyi-termomodernizacziyi-budivel/
https://www.cci.zp.ua/prezydent-ukrayiny-pidpysav-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakoniv-ukrayiny-shhodo-stvorennya-umov-dlya-zaprovadzhennya-kompleksnoyi-termomodernizacziyi-budivel/
https://www.cci.zp.ua/prezydent-ukrayiny-pidpysav-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakoniv-ukrayiny-shhodo-stvorennya-umov-dlya-zaprovadzhennya-kompleksnoyi-termomodernizacziyi-budivel/
Уряд%20запускає%20програму%20підтримки%20машинобудівної%20промисловості
https://www.cci.zp.ua/fitosanitarni-zahody-pid-chas-vijskovogo-stanu-stanut-bezpechnishymy/
https://www.cci.zp.ua/z-portiv-odesa-ta-chornomorsk-vyjshov-pershyj-karavan-z-ukrayinskym-prodovolstvom/
https://www.cci.zp.ua/z-portiv-odesa-ta-chornomorsk-vyjshov-pershyj-karavan-z-ukrayinskym-prodovolstvom/
https://www.cci.zp.ua/eksport-yachmenyu-kukurudzy-ta-soyi-do-knr-rozyasnennya-derzhprodspozhyvsluzhby/
https://www.cci.zp.ua/eksport-yachmenyu-kukurudzy-ta-soyi-do-knr-rozyasnennya-derzhprodspozhyvsluzhby/


КМУ затвердив Угоду між урядами України та Азербайджану про 

співробітництво у сфері безпечності харчових продуктів 

 

Змінено умови ввезення жовтої кукурудзи до Йорданії 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Литовська компанія шукає виробників/експортерів гарбузового 

насіння 

 

Чеська компанія шукає постачальників переробленого ПЕТ-

пластику 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ПрАТ “Запоріжсклофлюс” – єдиний виробник силікату натрію в 

Україні відзначає 75-річний ювілей 
 

За багаторічну співпрацю з Торгово-промисловою палатою України, вагомий 

внесок у розвиток промисловості Запорізького регіону, підтримку економічного 

фронту України та з нагоди 75-річчя від дня заснування ПрАТ «Запоріжсклофлюс» 

нагороджено Почесним Дипломом Президії Торгово-промислової палати України.  

 

 

Компанія GREEN SYSTEM: ми продовжуємо працювати і 

обслуговувати сонячні станції всіх типів 

 
Компанія GREEN SYSTEM – член Запорізької торгово-промислової палати 

пропонує гібридні та автономні сонячні станції. 

В липні 2022 р. вже дві автономні СЄС з АКБ Soluna змонтовані під ключ та 

працюють у м. Гуляйполе Запорізької області, де відновлення електромережі поки 

неможливо. 

 
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/kmu-zatverdyv-ugodu-mizh-uryadamy-ukrayiny-ta-azerbajdzhanu-pro-spivrobitnycztvo-u-sferi-bezpechnosti-harchovyh-produktiv/
https://www.cci.zp.ua/kmu-zatverdyv-ugodu-mizh-uryadamy-ukrayiny-ta-azerbajdzhanu-pro-spivrobitnycztvo-u-sferi-bezpechnosti-harchovyh-produktiv/
https://www.cci.zp.ua/zmineno-umovy-vvezennya-zhovtoyi-kukurudzy-do-jordaniyi/
https://www.cci.zp.ua/lytovska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-eksporteriv-garbuzovogo-nasinnya/
https://www.cci.zp.ua/lytovska-kompaniya-shukaye-vyrobnykiv-eksporteriv-garbuzovogo-nasinnya/
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/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/kompaniya-green-system-my-prodovzhuyemo-praczyuvaty-i-obslugovuvaty-sonyachni-stancziyi-vsih-typiv/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-green-system-my-prodovzhuyemo-praczyuvaty-i-obslugovuvaty-sonyachni-stancziyi-vsih-typiv/
mailto:oso@cci.zp.ua


КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ – АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»  

 

Учасники кластеру познайомилися з підприємством ТОВ 

“Екотехнологічна компанія “Гранік” – новим учасником об’єднання 

 

 

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. 

 

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» 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП ДЛЯ БІЗНЕСУ  

https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7-%d0%bf%d1%96/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7-%d0%bf%d1%96/
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/


 

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 

 

  

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. 

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/


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  

 

Оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій 

 

Як здійснюється електронний документообіг у разі зміни 

місцезнаходження платника, пов’язаного зі зміною 

адміністративного району? 

 

Воєнний стан. Чи можуть підприємства зменшувати податкові 

зобов’язання з податку на нерухомість за об’єкти, які виділялися 

для потреб Збройних сил України? 

 

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/onovleno-derzhavnyj-reyestr-reyestratoriv-rozrahunkovyh-operaczij/
https://www.cci.zp.ua/yak-zdijsnyuyetsya-elektronnyj-dokumentoobig-u-razi-zminy-misczeznahodzhennya-platnyka-povyazanogo-zi-zminoyu-administratyvnogo-rajonu/
https://www.cci.zp.ua/yak-zdijsnyuyetsya-elektronnyj-dokumentoobig-u-razi-zminy-misczeznahodzhennya-platnyka-povyazanogo-zi-zminoyu-administratyvnogo-rajonu/
https://www.cci.zp.ua/yak-zdijsnyuyetsya-elektronnyj-dokumentoobig-u-razi-zminy-misczeznahodzhennya-platnyka-povyazanogo-zi-zminoyu-administratyvnogo-rajonu/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-mozhut-pidpryyemstva-zmenshuvaty-podatkovi-zobovyazannya-z-podatku-na-neruhomist-za-obyekty-yaki-vydilyalysya-dlya-potreb-zbrojnyh-syl-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-mozhut-pidpryyemstva-zmenshuvaty-podatkovi-zobovyazannya-z-podatku-na-neruhomist-za-obyekty-yaki-vydilyalysya-dlya-potreb-zbrojnyh-syl-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-mozhut-pidpryyemstva-zmenshuvaty-podatkovi-zobovyazannya-z-podatku-na-neruhomist-za-obyekty-yaki-vydilyalysya-dlya-potreb-zbrojnyh-syl-ukrayiny/


З якого часу фізична особа, яка викуповує орендовану нею земельну 

ділянку державної власності, повинна сплачувати земельний 

податок? 

 

 

 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/z-yakogo-chasu-fizychna-osoba-yaka-vykupovuye-orendovanu-neyu-zemelnu-dilyanku-derzhavnoyi-vlasnosti-povynna-splachuvaty-zemelnyj-podatok/
https://www.cci.zp.ua/z-yakogo-chasu-fizychna-osoba-yaka-vykupovuye-orendovanu-neyu-zemelnu-dilyanku-derzhavnoyi-vlasnosti-povynna-splachuvaty-zemelnyj-podatok/
https://www.cci.zp.ua/z-yakogo-chasu-fizychna-osoba-yaka-vykupovuye-orendovanu-neyu-zemelnu-dilyanku-derzhavnoyi-vlasnosti-povynna-splachuvaty-zemelnyj-podatok/
n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

