
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

20.09.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

  
 

Запорізька торгово-промислова палата продовжує активний діалог з 

закордонними партнерами. Минулого тижня обговорювали плани реалізації 

практичної підтримки українського і зокрема - запорізького бізнесу з колегами з 

Торгово-промислової палати Лондона. Адже у найбільшій британській ТПП вже 

працює бюро українських проєктів. Також наші експерти разом з представниками 

бізнесу, дипломатами Фінляндії, Туреччини й України взяли участь у конференції з 

відбудови України. 

Відкритий діалог з іноземними партнерами, представниками ТППУ за кордоном 

допомагає розширити можливості для допомоги бізнесу, готувати нові 

міжнародні заходи. Запрошуємо стежити за нашими новинами і анонсами! 

 

Детальніше: 
 

Фінський та турецький бізнес зацікавлені у роботі з Україною 
 

Торгово-промислові палати України і Великої Британії планують 

спільні проєкти для бізнесу 
 

Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

Президент України затвердив угоду з ЄС про «транспортний безвіз» 

https://www.cci.zp.ua/finskyj-ta-tureczkyj-biznes-zaczikavleni-u-roboti-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslovi-palaty-ukrayiny-i-brytaniyi-planuyut-spilni-proyekty-dlya-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslovi-palaty-ukrayiny-i-brytaniyi-planuyut-spilni-proyekty-dlya-biznesu/


PRO_Business – інформаційна платформа для бізнесу 

 

 
 

Дорожні мапи для бізнесу від експертів Запорізької ТПП 
 

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 

металургійної галузі на прикладі ринку феросплавів 

 

Дорожня мапа виходу на ринки хімічної промисловості 

 

АНОНСИ 

Триденний тренінг «Експорт товарів до ЄС: доведення відповідності 

будівельної продукції» 

 

 
 

20 – 22 вересня 2022 

Онлайн 

 

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

Онлайн 

 

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-metalurgijnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-ferosplaviv/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-metalurgijnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-ferosplaviv/
https://www.cci.zp.ua/dorozhnya-mapa-vyhodu-na-rynky-himichnoyi-promyslovosti/
https://www.cci.zp.ua/3-dennyj-trening-eksport-tovariv-do-yes-dovedennya-vidpovidnosti-budivelnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/3-dennyj-trening-eksport-tovariv-do-yes-dovedennya-vidpovidnosti-budivelnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-konferencziya-ukrayina-indoneziya-mozhlyvosti-dilovoyi-spivpraczi/


Ділова місія ТПП України до Латвії 
23 – 27 жовтня 2022 

 

IX Міжнародні арбітражні читання імені академіка І. Г. Побірченка 
 

4 листопада 2022 

Офлайн / онлайн 

 

АКТУАЛЬНО 

 

У жовтні запрацює Е-черга на кордоні 

 

Митний аудит в умовах воєнного стану 

 

Аграрії отримають доступ до міжнародної бази даних «AgroChart» 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 
Посольство України в Республіці Сербія повідомляє про комерційні запити 

сербських компаній. 

Сербські компанії шукають постачальників: 

 

соснових пелет і технічної олії 
 

солі денатурованої 

 

целюлозно-паперової сировини 

 

Компанії Туречини зацікавлені в закупівлі зернової продукції з 

України 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Запорізький завод феросплавів: оголошення конкурсу з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності 

 
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/dilova-misiya-do-latviyi-23-27-zhovtnya-2022/
https://www.cci.zp.ua/ix-mizhnarodni-arbitrazhni-chytannya-imeni-akademika-i-g-pobirchenka/
https://www.cci.zp.ua/u-zhovtni-zapraczyuye-e-cherga-na-kordoni/
https://www.cci.zp.ua/mytnyj-audyt-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/agrariyi-otrymayut-dostup-do-mizhnarodnoyi-bazy-danyh-agrochart/
https://www.cci.zp.ua/serbska-kompaniya-shukaye-postachalnykiv-sosnovyh-pelet-i-tehnichnoyi-oliyi/
https://www.cci.zp.ua/serbska-kompaniya-shukaye-postachalnykiv-soli-denaturovanoyi/
https://www.cci.zp.ua/serbska-kompaniya-shukaye-postachalnykiv-czelyulozno-paperovoyi-syrovyny/
https://www.cci.zp.ua/kompaniyi-turechyny-zaczikavleni-v-zakupivli-zernovoyi-produkcziyi-z-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/kompaniyi-turechyny-zaczikavleni-v-zakupivli-zernovoyi-produkcziyi-z-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-zavod-ferosplaviv-ogoloshennya-konkursu-z-vidboru-subyektiv-audytorskoyi-diyalnosti/
https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-zavod-ferosplaviv-ogoloshennya-konkursu-z-vidboru-subyektiv-audytorskoyi-diyalnosti/
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
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  

 

Розпочала роботу Комунікаційна податкова платформа 

 

Як при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток 

підприємств враховуються суми ПДВ? 

 

Чи можливо тимчасово припинити підприємницьку діяльність? 

 

Які документи є підтвердженням експорту робіт та послуг у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності? 

 

Які розрахунки дозволено проводити суб’єкту господарювання в 

іноземній валюті? 

 

Які дії платників єдиного податку, не зареєстрованих платниками 

ПДВ, при ввезенні товарів на територію України? 

 

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/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/rozpochala-robotu-komunikaczijna-podatkova-platforma/
https://www.cci.zp.ua/yak-pry-vyznachenni-obyekta-opodatkuvannya-z-podatku-na-prybutok-pidpryyemstv-vrahovuyutsya-sumy-pdv/
https://www.cci.zp.ua/yak-pry-vyznachenni-obyekta-opodatkuvannya-z-podatku-na-prybutok-pidpryyemstv-vrahovuyutsya-sumy-pdv/
https://www.cci.zp.ua/chy-mozhlyvo-tymchasovo-prypynyty-pidpryyemnyczku-diyalnist/
https://www.cci.zp.ua/yaki-dokumenty-ye-pidtverdzhennyam-eksportu-robit-ta-poslug-u-sferi-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/
https://www.cci.zp.ua/yaki-dokumenty-ye-pidtverdzhennyam-eksportu-robit-ta-poslug-u-sferi-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/
https://www.cci.zp.ua/yaki-rozrahunky-dozvoleno-provodyty-subyektu-gospodaryuvannya-v-inozemnij-valyuti/
https://www.cci.zp.ua/yaki-rozrahunky-dozvoleno-provodyty-subyektu-gospodaryuvannya-v-inozemnij-valyuti/
https://www.cci.zp.ua/yaki-diyi-platnykiv-yedynogo-podatku-ne-zareyestrovanyh-platnykamy-pdv-pry-vvezenni-tovariv-na-terytoriyu-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/yaki-diyi-platnykiv-yedynogo-podatku-ne-zareyestrovanyh-platnykamy-pdv-pry-vvezenni-tovariv-na-terytoriyu-ukrayiny/
n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

