
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань: 

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

12.10.2022 

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 

Послуги для бізнесу 

Важливо! 

 
 

Засвідчення форс-мажорних обставин 
 Шановні підприємці! Нагадуємо, що діє загальний офіційний лист ТПП 

України від 28.02.2022 щодо засвідчення форс-мажорних обставин. 

 

 Також у разі необхідності оформлення сертифікату про форс-мажорні 

обставини за звичайною процедурою звертайтеся до Запорізької торгово-

промислової палати. За цим посиланням ви можете автоматично 

завантажити всі необхідні бухгалтерські документи: 

 

Процедура засвідчення форс-мажорних обставин: завантажити 

документи 

 

 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-praczyuye-u-shtatnomu-rezhymi/
https://www.cci.zp.ua/poslugy/
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
https://www.cci.zp.ua/sertyfikaty-fors-mazhory/
https://www.cci.zp.ua/sertyfikaty-fors-mazhory/


Експертні дослідження: фіксація та оцінка пошкодженого майна 

 

 
 

До уваги юридичних осіб, чиє майно пошкоджене внаслідок 

воєнної агресії рф проти України! 
 

Запорізька торгово-промислова палата, 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 (фото- 

та/або відеозйомка), оцінювання його вартості, розрахунку упущеної вигоди, 

що в подальшому буде основою для відшкодування збитків. 

 

Контакти Управління експертиз: (067) 109-72-55, e-mail: ean@cci.zp.ua 

 

 

Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 

Дотримання стандартів ЄС щодо енергоефективності 

 

Підписані договори щодо отримання Україною від ЄС 5 млрд євро 

 

Перший в Україні біометан готують до продажу в ЄС 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
ean@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/dotrymannya-standartiv-yes-shhodo-energoefektyvnosti/
https://www.cci.zp.ua/pidpysani-dogovory-shhodo-otrymannya-ukrayinoyu-vid-yes-5-mlrd-yevro/
https://www.cci.zp.ua/pershyj-v-ukrayini-biometan-gotuyut-do-prodazhu-u-yes/


МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

До уваги компаній, зацікавлених у співпраці з Великою Британією 

 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата продовжує роботу з інтернаціоналізації 

підприємств регіону. 

Зокрема, наші експерти співпрацюють з Торгово-промисловою палатою Лондона. 

Мета – інтенсифікувати контакти українського та британського бізнесу, реалізувати 

конкретні практичні кейси співпраці з регіональними підприємствами. 

В разі зацікавленості налагодження співробітництва та виходу на ринок Великої 

Британії, просимо надавати Ваші пропозиції до Управління організаційної роботи 

та міжнародних відносин, e-mail: oso@cci.zp.ua, 050-484-11-97 

 

Міжнародна торгова палата: відбудова України починається зараз 
 

Торгово-промислову палату України залучено до великої міжнародної 

дискусії про відбудову України 

 

Навігатор експортера для бізнесу представили у ТПП України 

 

Відкрито «гарячу лінію» для підприємців 

 
Запорізька торгово-промислова палата разом з Донецькою, Івано-Франківською, 

Одеською, Сумською, Харківською ТПП і Торгово-промисловою палатою України 

створили Мережу координаційних центрів підтримки бізнесу «Разом до відновлення». 

У межах проєкту за підтримки ПРООН відкрито «гарячу лінію» для підприємців. 

Відтепер, звернувшись до Координаційного центру, підприємці зможуть отримати 

фахові відповіді на актуальні бізнес-питання в оперативному режимі за єдиним 

телефоном 044 – 334-64-13. 

https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-kompanij-zaczikavlenyh-u-spivpraczi-z-velykoyu-brytaniyeyu/
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/mizhnarodna-torgova-palata-vidbudova-ukrayiny-pochynayetsya-zaraz/
https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslovu-palatu-ukrayiny-zalucheno-do-velykoyi-mizhnarodnoyi-dyskusiyi-pro-vidbudovu-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslovu-palatu-ukrayiny-zalucheno-do-velykoyi-mizhnarodnoyi-dyskusiyi-pro-vidbudovu-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/navigator-eksportera-dlya-biznesu-predstavyly-u-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/razom-do-vidnovlennya-vidkryto-garyachu-liniyu-dlya-pidpryyemcziv/


 

 

Приймаємо запити за такими напрямами: 

 переміщення / релокація бізнесу 

 відновлення /перезапуск бізнесу 

 розширення діяльності / активізація експортно-імпортних операцій 

 

 

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 дорожні мапи виходу на нові 

ринки. Продовжуємо знайомити вас з цими дослідженнями. 

 

Дорожня мапа виходу на ринки харчової та переробної промисловості 

 

 

 

 

 

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/dorozhnya-mapa-vyhodu-na-rynky-harchovoyi-ta-pererobnoyi-promyslovosti/
https://www.cci.zp.ua/dorozhnya-mapa-vyhodu-na-rynky-harchovoyi-ta-pererobnoyi-promyslovosti/


АНОНСИ 
 

 

Мережа координаційних центрів для бізнесу запрошує підприємців 

на майстер-класи! 
 

 

Майстер-клас «Пошук партнерів: нові формати та інструменти» 

25 жовтня 2022 

Онлайн 

 

Майстер-клас «Збут агропродукції в умовах воєнного стану» 

27 жовтня 2022 

Онлайн 

 

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 

 

Україна та Північна Македонія розширили Угоду про вільну 

торгівлю 

 

 

https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesu-zaproshuye-pidpryyemcziv-na-majster-klasy/
https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesu-zaproshuye-pidpryyemcziv-na-majster-klasy/
https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesu-zaproshuye-pidpryyemcziv-na-majster-klasy/
https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesu-zaproshuye-pidpryyemcziv-na-majster-klasy/
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/ukrayina-ta-pivnichna-makedoniya-rozshyryly-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-pivnichna-makedoniya-rozshyryly-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu/


ЄС підтримує розробку Україною нового ІТ-інструменту для 

управління процесом євроінтеграції 

 

Зміна структури українського експорту через війну 

 

Експорт агрокультур у вересні 2022 року 

 

КМУ ухвалив постанову щодо спрощення фумігації зерна 

 

Україна експортуватиме до Туреччини перероблений тваринний 

білок 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Комерційна пропозиція компанії – члена Закарпатської ТПП – ТзОВ    

“Карпат-Пак” 

 

Польський виробник парфумерних засобів шукає партнерів в 

Україні 
 

 
 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП 

 

“Запоріжсталь”: підсумки виробництва у вересні 2022 р. 

 
 

 
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/yes-pidtrymuye-rozrobku-novogo-it-instrumentu-dlya-upravlinnya-proczesom-yevrointegracziyi/
https://www.cci.zp.ua/yes-pidtrymuye-rozrobku-novogo-it-instrumentu-dlya-upravlinnya-proczesom-yevrointegracziyi/
https://www.cci.zp.ua/zmina-struktury-ukrayinskogo-eksportu-cherez-vijnu/
https://www.cci.zp.ua/eksport-agrokultur-u-veresni-2022-roku/
https://www.cci.zp.ua/kmu-uhvalyv-postanovu-shhodo-sproshhennya-fumigacziyi-zerna/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-eksportuvatyme-do-turechchyny-pereroblenyj-tvarynnyj-bilok/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-eksportuvatyme-do-turechchyny-pereroblenyj-tvarynnyj-bilok/
https://www.cci.zp.ua/komerczijna-propozycziya-kompaniyi-chlena-zakarpatskoyi-tpp-tzov-karpat-pak/
https://www.cci.zp.ua/komerczijna-propozycziya-kompaniyi-chlena-zakarpatskoyi-tpp-tzov-karpat-pak/
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/
https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-pidsumky-vyrobnycztva-u-veresni-2022-r/
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 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 та оцінка 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: діє загальний офіційний лист ТПП України від 

28.02.2022 щодо засвідчення форс-мажорних обставин. 

 

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/
mailto:ean@cci.zp.ua
https://online.cci.zp.ua/login
mailto:sl@cci.zp.ua
mailto:sl@cci.zp.ua
https://apply.ucci.org.ua/
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/


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 

 

Процедура засвідчення форс-мажорних обставин: завантажити 

документи 

 

Контакти: (050) 484-95-10, (095) 234-85-00 (тільки Viber і Telegram) 

e-mail: jur3@cci.zp.ua, kuts@cci.zp.ua 
 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за 

урядовий законопроект №6134 «Про захист прав споживачів» 

 

Новий Закон «Про колективні угоди та договори» посилить 

захист роботодавців та працівників 

 

В які строки платник може отримати довідку про відсутність 

заборгованості? 

 

Чи можливо виправити помилку в надісланому Повідомленні про 

подання пояснень та копій документів щодо податкових 

накладних, реєстрацію яких зупинено? 

 

Як визначається «мінімальний страховий внесок»? 

 

Правила щодо безготівкових платежів в торгівлі та сфері послуг з 

2023 року 
 

 

 

 

 

 

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/
https://www.cci.zp.ua/sertyfikaty-fors-mazhory/
https://www.cci.zp.ua/sertyfikaty-fors-mazhory/
mailto:jur3@cci.zp.ua
mailto:kuts@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-ukrayiny-v-pershomu-chytanni-progolosuvala-za-uryadovyj-zakonoproekt-%e2%84%966134-pro-zahyst-prav-spozhyvachiv/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-ukrayiny-v-pershomu-chytanni-progolosuvala-za-uryadovyj-zakonoproekt-%e2%84%966134-pro-zahyst-prav-spozhyvachiv/
https://www.cci.zp.ua/novyj-zakon-pro-kolektyvni-ugody-ta-dogovory-posylyt-zahyst-robotodavcziv-ta-praczivnykiv/
https://www.cci.zp.ua/novyj-zakon-pro-kolektyvni-ugody-ta-dogovory-posylyt-zahyst-robotodavcziv-ta-praczivnykiv/
https://www.cci.zp.ua/v-yaki-stroky-platnyk-mozhe-otrymaty-dovidku-pro-vidsutnist-zaborgovanosti/
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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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