
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

 (050) 484-95-10, (050) 484-11-97 (телефон, Viber, Telegram) 
 

13.09.2022 

 

Можливості для розвитку бізнесу 

 
Вересень розпочався з важливих В2В-заходів для розвитку регіонального бізнесу. 

Запорізька ТПП підготувала участь регіональних харчових компаній у виставці 

Riga Food, а також – бізнес-візити з обміну досвідом до Івано-Франківська.  

 

Запорізькі компанії представили власну продукцію на 

Національному стенді України в рамках виставки Riga Food 
 

  
 

Запорізькі компанії представили власну продукцію в рамках виставки Riga Food -

провідної міжнародної виставки у сфері агропромислового комплексу Латвії та 

Балтійського регіону.  

Детальніше про запорізьких учасників – у рубриці «Новини компаній – членів 

Запорізької ТПП». 
 

Запорізькі підприємці познайомилися з крафтовим виробництвом 

Прикарпаття 
 

Відбувся другий бізнес-тур до Прикарпаття в рамках проєкту «Розвиток бізнес 

сектору України». 

https://www.cci.zp.ua/zaporizki-kompaniyi-predstavyly-vlasnu-produkcziyu-na-naczionalnomu-stendi-ukrayiny-v-ramkah-vystavky-riga-food/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-kompaniyi-predstavyly-vlasnu-produkcziyu-na-naczionalnomu-stendi-ukrayiny-v-ramkah-vystavky-riga-food/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemczi-poznajomylysya-z-kraftovym-vyrobnycztvom-prykarpattya/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemczi-poznajomylysya-z-kraftovym-vyrobnycztvom-prykarpattya/


  
 

Запорізький регіон представили керівники ТОВ «Агролідер-2020», фермерського 

господарства “ФІТО АЗОВ”. Також успішні підприємства Івано-Франківщини 

відвідала Владислава Панасенко, очільниця Фонду держмайна України у 

Запорізькій області.  

 

Австрія допоможе українському бізнесу у виході на європейські 

ринки 
 

ТПП України домовились із австрійськими партнерами про спільну реалізацію 

проєкту з субконтрактів для українського машинобудівного бізнесу. 

Посольство Австрії в Україні, Торгова палата Австрії та ТПП України візьмуть 

участь у програмі налагодження виробництва та експорту комплектуючих. 

 

Разом до відновлення! Запорізька ТПП увійшла до Мережі 

координаційних центрів для бізнесу за підтримки ПРООН 
 

 
 

Національна система Торгово-промислових палат продовжує роботу з підтримки бізнесу 

в умовах війни.  

Нещодавно ми почали реалізацію спільної ініціативи зі створення Мережі координаційних 

центрів підтримки бізнесу «Разом до відновлення». Вже незабаром на базі Запорізької та 

інших регіональних ТПП запрацює єдина консультаційна «гаряча лінія» для підприємців. 

Проєкт реалізується в рамках швейцарсько-українського Проєкту “Зміцнення членських 

бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні”, який впроваджується 

Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством економіки 

України і за підтримки Швейцарії. 

 

https://www.cci.zp.ua/avstriya-dopomozhe-ukrayinskomu-biznesu-u-vyhodi-na-yevropejski-rynky/
https://www.cci.zp.ua/avstriya-dopomozhe-ukrayinskomu-biznesu-u-vyhodi-na-yevropejski-rynky/
https://www.cci.zp.ua/razom-do-vidnovlennyaregionalni-tpp-vidkryvayut-merezhu-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesuza-pidtrymky-proon/
https://www.cci.zp.ua/razom-do-vidnovlennyaregionalni-tpp-vidkryvayut-merezhu-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesuza-pidtrymky-proon/


Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

Спільний прес-реліз за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між 

ЄС та Україною 

 

З 1 жовтня Україна зможе приєднатися до міжнародних митних 

конвенцій 

 

Україна і ЄС підписали Угоду про співробітництво в митній сфері 

«Митниця» 

 

Україна братиме участь у програмі ЄС Fiscalis для співробітництва 

в податковій сфері 

 

PRO_Business – інформаційна платформа для бізнесу 

 

 
 

Експерти Запорізької ТПП підготували дорожні мапи для бізнесу 
 

В рамках проєкту  PRO_Business експерти Запорізької торгово-промислової 

палати підготували для запорізьких товаровиробників галузеві маркетингові 

дослідження і дорожні мапи виходу на нові ринки. Продовжуємо знайомити вас з 

цими галузевими дослідженнями. 

 

Маркетинговий аналіз пріоритетних зовнішніх ринків 

машинобудівної галузі на прикладі ринку підйомно-

транспортного обладнання 

 

Дорожня мапа виходу на ринки металургійної галузі 

 

 

https://www.cci.zp.ua/spilnyj-pres-reliz-za-pidsumkamy-8-go-zasidannya-rady-asocziacziyi-mizh-yes-ta-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/spilnyj-pres-reliz-za-pidsumkamy-8-go-zasidannya-rady-asocziacziyi-mizh-yes-ta-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/z-1-zhovtnya-ukrayina-zmozhe-pryyednatysya-do-mizhnarodnyh-mytnyh-konvenczij/
https://www.cci.zp.ua/z-1-zhovtnya-ukrayina-zmozhe-pryyednatysya-do-mizhnarodnyh-mytnyh-konvenczij/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-i-yes-pidpysaly-ugodu-pro-spivrobitnycztvo-v-mytnij-sferi-mytnyczya/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-i-yes-pidpysaly-ugodu-pro-spivrobitnycztvo-v-mytnij-sferi-mytnyczya/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-bratyme-uchast-u-programi-yes-fiscalis-dlya-spivrobitnycztva-v-podatkovij-sferi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-bratyme-uchast-u-programi-yes-fiscalis-dlya-spivrobitnycztva-v-podatkovij-sferi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-zapuskaye-novyj-proyekt-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/eksperty-zaporizkoyi-tpp-pidgotuvaly-dorozhni-mapy-dlya-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-mashynobudivnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-pidjomno-transportnogo-obladnannya/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-mashynobudivnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-pidjomno-transportnogo-obladnannya/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-mashynobudivnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-pidjomno-transportnogo-obladnannya/
https://www.cci.zp.ua/dorozhnya-mapa-vyhodu-na-rynky-metalurgijnoyi-galuzi/


ВАЖЛИВО! 

 

До уваги підприємців! Нові правила приватизації державного та 

комунального майна 

 

Обговорення проєкту Мінімальних вимог до охорони здоров’я та 

безпеки від впливу на працівників електромагнітних полів 

 

ДУ “Офіс із залучення та підтримки інвестицій” оголошує відбір 

бізнес-проєктів 

 

АНОНСИ 

Триденний тренінг «Доведення відповідності продукції 

машинобудування вимогам ринків ЄС та України» 

 

 
 

14 – 16 вересня 2022 

Онлайн 

 

Онлайн-конференція «Відбудова України – нові перспективи та 

можливості для Фінляндсько-Українсько-Турецького 

співробітництва» 
16 вересня 2022 

Онлайн 

 

Серія вебінарів «Україна-Індонезія: можливості ділової співпраці» 
Дата першого вебінару уточнюється 

Онлайн 

 

Міжнародний бізнес-форум «Moldova Business Week 2022» 
15 – 16 вересня 2022 

Офлайн/онлайн 

https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-pidpryyemcziv-novi-pravyla-pryvatyzacziyi-derzhavnogo-ta-komunalnogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-pidpryyemcziv-novi-pravyla-pryvatyzacziyi-derzhavnogo-ta-komunalnogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/obgovorennya-proyektu-minimalnyh-vymog-do-ohorony-zdorovya-ta-bezpeky-vid-vplyvu-na-praczivnykiv-elektromagnitnyh-poliv/
https://www.cci.zp.ua/obgovorennya-proyektu-minimalnyh-vymog-do-ohorony-zdorovya-ta-bezpeky-vid-vplyvu-na-praczivnykiv-elektromagnitnyh-poliv/
https://www.cci.zp.ua/du-ofis-iz-zaluchennya-ta-pidtrymky-investyczij-ogoloshuye-vidbir-biznes-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/du-ofis-iz-zaluchennya-ta-pidtrymky-investyczij-ogoloshuye-vidbir-biznes-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-dovedennya-vidpovidnosti-produkcziyi-mashynobuduvannya-vymogam-rynkiv-yes-ta-ukrayiny-2/
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-dovedennya-vidpovidnosti-produkcziyi-mashynobuduvannya-vymogam-rynkiv-yes-ta-ukrayiny-2/
https://www.cci.zp.ua/vidbudova-ukrayiny-novi-perspektyvy-ta-mozhlyvosti-dlya-finlyandsko-ukrayinsko-tureczkogo-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/vidbudova-ukrayiny-novi-perspektyvy-ta-mozhlyvosti-dlya-finlyandsko-ukrayinsko-tureczkogo-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/vidbudova-ukrayiny-novi-perspektyvy-ta-mozhlyvosti-dlya-finlyandsko-ukrayinsko-tureczkogo-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-indoneziya-mozhlyvosti-dilovoyi-spivpraczi/
https://www.cci.zp.ua/mizhnarodnyj-biznes-forum-moldova-business-week-2022/


АКТУАЛЬНО 

 

КМУ схвалив законопроєкт про новий Митний тариф: роз’яснення 

від Мінекономіки 

 

Україна та Польща підписали меморандум про будівництво 

трубопроводу для експорту олії 

 

“єРобота”: 450 млн грн грантів від держави отримають підприємці 

на розвиток переробних компаній та закладку садів 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Готель “Надія” у м. Івано-Франківськ запрошує підприємців, які 

планують переїзд на Захід України 
 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 
Компанії – члени Запорізької торгово-промислової палати взяли участь в 

агропродовольчій  виставці RIGA FOOD, що відбулася 8 – 10 вересня 2022 року у   

м. Рига, Латвія. 

Знайомимо вас з компаніями – учасниками від Запорізької торгово-промислової 

палати, продукція яких представлена в рамках Національного стенду України. 

 

ТМ «Хлібодар»: впроваджуємо новітні технології виробництва, 

забезпечуємо найвищу якість продукції 

 

ТМ «Макей»: національний виробник широкої лінійки 

напівфабрикатів за домашньою рецептурою 

 

ТОВ “Надійний партнер”: представник закордонних і вітчизняних 

виробників сировини для кондитерської і хлібобулочної промисловості в 

Україні 

 
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-shvalyv-zakonoproyekt-pro-novyj-mytnyj-taryf-rozyasnennya-vid-minekonomiky/
https://www.cci.zp.ua/kmu-shvalyv-zakonoproyekt-pro-novyj-mytnyj-taryf-rozyasnennya-vid-minekonomiky/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-polshha-pidpysaly-memorandum-pro-budivnycztvo-truboprovodu-dlya-eksportu-oliyi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-polshha-pidpysaly-memorandum-pro-budivnycztvo-truboprovodu-dlya-eksportu-oliyi/
https://www.cci.zp.ua/yerobota-450-mln-grn-grantiv-vid-derzhavy-otrymayut-pidpryyemczi-na-rozvytok-pererobnyh-kompanij-ta-zakladku-sadiv/
https://www.cci.zp.ua/yerobota-450-mln-grn-grantiv-vid-derzhavy-otrymayut-pidpryyemczi-na-rozvytok-pererobnyh-kompanij-ta-zakladku-sadiv/
https://www.cci.zp.ua/gotel-nadiya-m-ivano-frankivsk-proponuye-poslugy-poselennya-dlya-pidpryyemcziv/
https://www.cci.zp.ua/gotel-nadiya-m-ivano-frankivsk-proponuye-poslugy-poselennya-dlya-pidpryyemcziv/
https://www.cci.zp.ua/tm-makej-naczionalnyj-vyrobnyk-shyrokoyi-linijky-napivfabrykativ-za-domashnoyu-reczepturoyu/
https://www.cci.zp.ua/tm-makej-naczionalnyj-vyrobnyk-shyrokoyi-linijky-napivfabrykativ-za-domashnoyu-reczepturoyu/
https://www.cci.zp.ua/tov-nadijnyj-partner-predstavnyk-zakordonnyh-i-vitchyznyanyh-vyrobnykiv-syrovyny-dlya-kondyterskoyi-i-hlibobulochnoyi-promyslovosti-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/tov-nadijnyj-partner-predstavnyk-zakordonnyh-i-vitchyznyanyh-vyrobnykiv-syrovyny-dlya-kondyterskoyi-i-hlibobulochnoyi-promyslovosti-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/tov-nadijnyj-partner-predstavnyk-zakordonnyh-i-vitchyznyanyh-vyrobnykiv-syrovyny-dlya-kondyterskoyi-i-hlibobulochnoyi-promyslovosti-v-ukrayini/
mailto: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 

 

  

 

 

  

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
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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  

 

Що потрібно зробити платнику земельного податку у разі зміни 

напряму функціонального використання землі? 

 

Які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний звітний чек? 

 

Чи продовжено строк проведення одноразового (спеціального) 

добровільного декларування активів фізичних осіб у зв’язку з 

введенням воєнного стану? 

 

Які дії суб’єкта господарювання, якщо відсутній фіскальний чек на 

вебпорталі ДПС в Реєстрі «Пошук фіскального чеку»? 

 

Чи збільшується розмір екологічного податку, якщо у підприємця 

відсутні затверджені ліміти на розміщення відходів? 

 

 

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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