
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

27.09.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
 

Система Торгово-промислової палати України традиційно працює у тісній співпраці з 

дипломатичними установами, міжнародними колегами і партнерами. Минулого тижня 

відбулися зустрічі президента ТПП України Геннадія Чижикова з Надзвичайним і 

Повноважним послом Республіки Австрія в Україні Арадом Бенкьо,   Надзвичайним і 

Повноважним Послом Румунії в Україні Александру-Віктором Мікула. Обговорили 

актуальні питання двосторонньої економічної співпраці. 

 

 Домовились про залучення українських компаній до виставок, форумів, B2B-

переговорів для виходу на австрійський ринок. 

 Планується організація спільних ділових заходів за участі румунського та 

українського бізнесу. 

 Румунська сторона підтвердила готовність відкривати нові пункти 

пропуску для активізації українського експорту. 

 

Детальніше 

Австрійський бізнес відкритий до роботи з Україною 

 

Румунія і Україна будують довгострокове партнерство 
 

Також вже цього тижня запорізькі підприємці зможуть взяти участь в онлайн-

конференції «Україна-Молдова: логістичні питання та нові можливості для 

співробітництва». 

https://www.cci.zp.ua/avstrijskyj-biznes-vidkrytyj-do-roboty-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/rumuniya-i-ukrayina-buduyut-dovgostrokove-partnerstvo/
https://www.cci.zp.ua/konferencziya-ukrayina-moldova-logistychni-pytannya-ta-novi-mozhlyvosti-dlya-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/konferencziya-ukrayina-moldova-logistychni-pytannya-ta-novi-mozhlyvosti-dlya-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/konferencziya-ukrayina-moldova-logistychni-pytannya-ta-novi-mozhlyvosti-dlya-spivrobitnycztva/


Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

Верховна Рада ратифікувала Угоду про участь України у Програмі 

ЄС LIFE 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Вітаємо з 30-річчям компанію ТОВ «ТРІАДА ЛТД Ко»! 

 
Запорізькій інжиніринговій компанії ТОВ «ТРІАДА ЛТД Ко» – члену Запорізької 

торгово-промислової палати – виповнилось 30 років! Сьогодні підприємство 

продовжує працювати та підтримувати економіку країни. 

За багаторічну плідну співпрацю, вагомий внесок у розвиток палатівського руху, 

підтримку економічного фронту України та з нагоди ювілейної дати  колектив 

«ТРІАДА ЛТД Ко» нагороджено Почесним дипломом Торгово-промислової палати 

України. 

 

 
 

Директор ТОВ  «ТРІАДА ЛТД Ко» Кирило Красносельський:  «Наша країна 

потребує нашої енергії і підтримки. Робочі процеси складаються зараз з того, на 

що зазвичай не вистачало часу – з простих речей і простих рішень. Наші 

інженери, як і мільйони українців інших спеціальностей, працюють, бо це наше 

завдання, завдання всіх, хто зараз або зі зброєю в руках, або своєю працею чинить 

опір. Тут і зараз». 

_________ 

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/verhovna-rada-ratyfikuvala-ugodu-pro-uchast-ukrayiny-u-programi-yes-life/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-ratyfikuvala-ugodu-pro-uchast-ukrayiny-u-programi-yes-life/


Практичні кейси туризму на Прикарпатті – для запорізьких 

підприємців 
 

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

бізнес сектору України», який спільно реалізують Івано-Франківська торгово-

промислова палата, Запорізька ТПП, команди інших регіональних палат за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Цього разу учасників об’єднала тема  успішних кейсів роботи у туристичній сфері 

та в індустрії гостинності. Запорізькі підприємці відвідали Надвірнянщину та 

Верховинщину та побачили туристичні принади Івано-Франківської області. 

 

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 переробної 

(харчової) галузі 

 

Дорожня мапа виходу на ринки агросектору 

 

https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemczi-vyvchayut-praktychni-kejsy-turyzmu-na-prykarpatti/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemczi-vyvchayut-praktychni-kejsy-turyzmu-na-prykarpatti/
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-pererobnoyi-harchovoyi-galuzi-na-prykladi-malynovogo-dzhemu/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-pererobnoyi-harchovoyi-galuzi-na-prykladi-malynovogo-dzhemu/
https://www.cci.zp.ua/dorozhnya-mapa-vyhodu-na-rynky-agrosektoru/


АНОНСИ 

Круглий стіл «Перспективи післявоєнного розвитку виробництва 

продуктів харчування» 

 

 
 

27 вересня 2022 

Онлайн 

 

Конференція «Україна-Молдова: логістичні питання та нові 

можливості для співробітництва» 
30 вересня 2022 

Онлайн 

 
 

Бізнес-тур до Івано-Франківська для представників великих 

підприємств 
11 жовтня 2022 

Запорізька торгово-промислова палата, разом з іншими регіональними ТПП, 

продовжує реалізацію ініціативи для бізнесу «Розвиток бізнес-сектору України». 

Запрошуємо взяти участь у бізнес-турі представників великих підприємств 

Запорізького регіону! 

 
 

https://www.cci.zp.ua/konferencziya-ukrayina-moldova-logistychni-pytannya-ta-novi-mozhlyvosti-dlya-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/konferencziya-ukrayina-moldova-logistychni-pytannya-ta-novi-mozhlyvosti-dlya-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/biznes-tur-do-ivano-frankivska-dlya-predstavnykiv-velykyh-pidpryyemstv/
https://www.cci.zp.ua/biznes-tur-do-ivano-frankivska-dlya-predstavnykiv-velykyh-pidpryyemstv/


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 

 

Ставки увізного мита України, які будуть застосовуватись у 2023 

році до імпорту товарів походженням з ЄС 

 

Світовий банк виділив Україні перші гроші для інвестицій з 

початку війни 

 

Українські підприємці-експортери зможуть продавати товари на 

Amazon без комісії 

 

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про 

працю» 

 

Розпочав роботу «Єдиний портал вакансій» 

 

В Україні відновлено приватизацію 

 

Митні питання – у фокусі українсько-польських відносин 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Компанії Туреччини зацікавлені в закупівлі зернової продукції з 

України 

 

Польський виробник парфумерних засобів шукає партнерів в 

Україні 

 

 

 

 

 

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/stavky-uviznogo-myta-ukrayiny-yaki-budut-zastosovuvatys-u-2023-roczi-do-importu-tovariv-pohodzhennyam-z-yes/
https://www.cci.zp.ua/stavky-uviznogo-myta-ukrayiny-yaki-budut-zastosovuvatys-u-2023-roczi-do-importu-tovariv-pohodzhennyam-z-yes/
https://www.cci.zp.ua/svitovyj-bank-vydilyv-ukrayini-pershi-groshi-dlya-investyczij-z-pochatku-vijny/
https://www.cci.zp.ua/svitovyj-bank-vydilyv-ukrayini-pershi-groshi-dlya-investyczij-z-pochatku-vijny/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinski-pidpryyemczi-eksportery-zmozhut-prodavaty-tovary-na-amazon-bez-komisiyi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinski-pidpryyemczi-eksportery-zmozhut-prodavaty-tovary-na-amazon-bez-komisiyi/
https://www.cci.zp.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-praczyu/
https://www.cci.zp.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-praczyu/
https://www.cci.zp.ua/rozpochav-robotu-yedynyj-portal-vakansij/
https://www.cci.zp.ua/v-ukrayini-vidnovleno-pryvatyzacziyu/
https://www.cci.zp.ua/mytni-pytannya-u-fokusi-ukrayinsko-polskyh-vidnosyn/
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/polskyj-vyrobnyk-tualetnoyi-vody-shukaye-partneriv-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-tualetnoyi-vody-shukaye-partneriv-v-ukrayini/


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 має 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: діє 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  

 

Як підтвердити неможливість виконання податкових обов’язків? 

 

Чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності ФОП на 

загальній системі оподаткування? 

 

В яких випадках проводиться розпломбування РРО центрами 

сервісного обслуговування? 

 

Чи необхідно подавати квартальну декларацію про доходи 

новоствореному підприємцю? 

 

Як юридична особа – платник єдиного податку третьої групи може 

перейти на четверту групу? 

 

Розмір ЄСВ, який слід сплачувати з 1 жовтня 2022 року 

 

Чи можна в Електронному кабінеті здійснити перегляд раніше 

поданої звітності? 

 

  

 

 

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/yak-pidtverdyty-nemozhlyvist-vykonannya-podatkovyh-obovyazkiv/
https://www.cci.zp.ua/chy-isnuyut-obmezhennya-shhodo-zdijsnennya-vydiv-diyalnosti-fop-na-zagalnij-systemi-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/chy-isnuyut-obmezhennya-shhodo-zdijsnennya-vydiv-diyalnosti-fop-na-zagalnij-systemi-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/v-yakyh-vypadkah-provodytsya-rozplombuvannya-rro-czentramy-servisnogo-obslugovuvannya/
https://www.cci.zp.ua/v-yakyh-vypadkah-provodytsya-rozplombuvannya-rro-czentramy-servisnogo-obslugovuvannya/
https://www.cci.zp.ua/chy-neobhidno-podavaty-kvartalnu-deklaracziyu-pro-dohody-novostvorenomu-pidpryyemczyu/
https://www.cci.zp.ua/chy-neobhidno-podavaty-kvartalnu-deklaracziyu-pro-dohody-novostvorenomu-pidpryyemczyu/
https://www.cci.zp.ua/yak-yurydychna-osoba-platnyk-yedynogo-podatku-tretoyi-grupy-mozhe-perejty-na-chetvertu-grupu/
https://www.cci.zp.ua/yak-yurydychna-osoba-platnyk-yedynogo-podatku-tretoyi-grupy-mozhe-perejty-na-chetvertu-grupu/
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