ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ!
Контакти для оперативних питань:
(050) 484-95-10, (050) 484-11-97 (телефон, Viber, Telegram)
6.09.2022
Бізнес об’єднує Україну й Туреччину

Тристоронню угоду про співпрацю між Торгово-промисловою палатою України,
Союзом палат і товарних бірж Туреччини (TOBB), Турецько-Українською бізнесасоціацією укладено у Львові. Підписання документа відбулося 2 вересня під час
Українсько-турецького бізнес-форуму.
Запорізька ТПП має багаторічну історію успішної співпраці з турецькими
партнерами. Угоди діють з Міжнародною спілкою бізнесменів України та
Туреччини TUID, Торгово-промисловою палатою Черкезкоя, Промисловими
палатами Стамбула і Адани. Нагадаємо, близько місяця тому керівництво та
експерти Запорізької ТПП, компанії – члени Палати, учасники Запорізького
регіонального кластеру «Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування» взяли
активну участь в онлайн-зустрічі представників українського та турецького
бізнесу. Сподіваємося на продовження співробітництва і реалізацію спільних
бізнес-проєктів!

Україна – кандидат на вступ до ЄС

Україна ухвалила закони для «митного безвізу» з ЄС

Гармонізація
ветеринарного
законодавством ЄС

законодавства

України

із

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 дорожні мапи
виходу на нові ринки.
Зокрема, кожна мапа містить галузевий аналіз, рекомендації щодо аналізу
експортної спроможності та складання експортного бізнес-плану, маркетингової
стратегії і дослідження ринків, пошуку і перевірки надійності партнерів.

Дорожня мапа виходу на ринки галузі машинобудування
У Запорізькій торгово-промисловій палаті відбувся “Ярмарок
праці”

2 вересня 2022 року у Запорізькій торгово-промисловій палаті відбувся «Ярмарок
праці», покликаний допомогти пошукачам роботи з числа ВПО скласти власний
план дій на шляху до професійної, соціальної реалізації на новому місці.
«Ярмарок праці» продовжив реалізацію проєкту «PRO_Business» – онлайнплатформи запорізького бізнесу.

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ
ДУ “Офіс із залучення та підтримки інвестицій” оголошує відбір
бізнес-проєктів
АНОНСИ
Запрошуємо запорізьких підприємців у бізнес-тури до ІваноФранківська у вересні

Запорізька торгово-промислова палата запрошує запорізьких підприємців взяти
участь у бізнес-турах до Івано-Франківська.

Наразі формуються групи учасників заходів у вересні
8 вересня – тур «Харчова промисловість»
15 вересня – тур «Індустрія гостинності та внутрішній туризм»
________
Засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при
ТПП України
7 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

АКТУАЛЬНО
Експорт біометану: українські компанії мають пройти міжнародну
сертифікацію ISCC
Скасування обмежень на ввезення до України вантажів з Португалії
Уряд схвалив законопроект про новий митний тариф: що це означає
Держава компенсувала роботодавцям 108 млн грн за
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Датська компанія шукає виробників для своїх дерев’яних вікон і
дверей
Чеська компанія шукає постачальників переробленого ПЕТпластику
ДОПОМОГА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ

Представники запорізького бізнесу, компаній – членів Запорізької торгово-промислової
палати не тільки тримають економічний фронт, але й захищають Запорізький регіон і
Україну в підрозділах Збройних Сил України.
Наразі є гостра потреба у придбанні дизель-генератора для підрозділу ЗСУ, у складі якого
бере участь керівник однієї з промислових компаній Запоріжжя, член Запорізької ТПП і
правління ГС «Запорізький кластер «ІАМ».
Збір коштів організують наші партнери – ГС «Запорізький кластер «ІАМ», Громадська
організація «Кластер промислових та крафтових виробників України».
Звертаємося до Вас із проханням розглянути можливість надання допомоги нашим
бійцям, які утримують разом з іншими ворога на Запорізькому напрямку.

Кошти можна перерахувати на рахунок ГО «Кластер промислових та крафтових
виробників України» за реквізитами:
Громадська організація "Кластер промислових та крафтових виробників України"
Код ЄДРПОУ 43676917
Банк: Запорізьке РУ АТ КБ "ПриватБанк"
IBAN: UA313133990000026002030207164
Номер карти: 5169330530109807
Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога для перемоги. Не
оподатковується.

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП
«Запоріжсталь»: підсумки виробництва у серпні 2022 р.
ПП ВКФ «Полімер» представлено на ринку пральних ЕКО
порошків під власною торговою маркою TRONA
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

КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ – АВТОМАТИЗАЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ»
Учасники Запорізького кластеру ІАМ посилюють співпрацю з
навчальними закладами міста
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
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
Чи обов’язково укладати зовнішньоекономічний договір в
письмовій формі при наданні послуг нерезидентам через Інтернет?
Чи можна у заяві на повернення помилково сплачених податків
зазначити напрямок перерахування коштів: погашення
заборгованості з єдиного внеску?
Як оформлюються копії документів, що надаються платниками
податків на вимогу контролюючих органів?
Терміни подання заяви за формою № 1-ПДВ при добровільній
реєстрації платником ПДВ
Воєнний стан: Чи може платник податку зареєструвати податкову
накладну у вихідний день, який є граничним днем реєстрації?
Чи може юридична особа – платник єдиного податку третьої групи
здійснювати ЗЕД?
Що означає ”первинна реєстрація РРО”?
В який термін та в якій формі необхідно повідомити податковий
орган про здійснення експорту або імпорту робіт за бартерним
договором?
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

