
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

18.10.2022 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Україна та Японія активізують бізнес-діалог 
 

 
 

Торгово-промислова палата України сприяє діалогу японського та українського 

бізнесу. Відбулась онлайн-зустріч за участі Геннадія Чижикова, президента ТПП 

України, пана Тору Ота, голови Клубу японських підприємців в Україні, українських 

та японських дипломатів, офіційного представника ТПП України в Японії 

Костянтина Ткачова та представників японських корпорацій, зокрема Marubeni 

та Mitsubishi Corporation. 

 

• Домовились про допомогу українським кампаніям у пошуку партнерів та 

просування в Японії.  

• Узгодили з японськими партнерами проведення спільних заходів для бізнесу 

найближчим часом. 

• Цінуємо і залучаємо всі можливості для презентації національного бізнесу, 

налагодження нових напрямів торгово-економічного співробітництва! 

 

 

Нагадуємо, що експертами Запорізької торгово-промислової палати на Ваш 

запит проводиться аналіз ринків експорту-імпорту товарів. Адже це є 

запорукою подальшої вдалої реалізації зовнішньоекономічної діяльності компанії. 

Звертайтеся до Управління організаційної роботи та міжнародних відносин за 

тел. (061) 233-11-72, e-mail: info1@cci.zp.ua 

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yaponiya-aktyvizuyut-biznes-dialog/
info1@cci.zp.ua


Також читайте 

 

ТПП України та Українська асоціація зовнішньої політики уклали 

спільний план дій із розширення міжнародної підтримки України 

 

ВАЖЛИВО! 

 

Запорізька торгово-промислова палата видає підтверджуючі 

документи підприємствам, що працюють на підконтрольній Україні 

території 

 

 
 

Після набрання чинності «восьмого пакету санкцій проти російської федерації» 

для компаній, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, виникла необхідність 

підтвердження на митному контролі країн Європейського Союзу факту, що 

підприємство знаходиться і веде свою господарську діяльність на підконтрольній 

Уряду України території. 

 

Для компаній – членів Запорізької торгово-промислової палати послуга є 

безкоштовною (за умови сплаченого членського внеску). 

 

Наші контакти: 

(061) 233-11-72 

(050) 484-11-97 

(050) 484-95-10 

e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-ta-ukrayinska-asocziacziya-zovnishnoyi-polityky-uklaly-spilnyj-plan-dij-iz-rozshyrennya-mizhnarodnoyi-pidtrymky-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-ta-ukrayinska-asocziacziya-zovnishnoyi-polityky-uklaly-spilnyj-plan-dij-iz-rozshyrennya-mizhnarodnoyi-pidtrymky-ukrayiny/
mailto:oso@cci.zp.ua


Засвідчення форс-мажорних обставин 

 

 
 

Засвідчення форс-мажорних обставин 

• Шановні підприємці! Нагадуємо, що діє загальний офіційний лист ТПП 

України від 28.02.2022 щодо засвідчення форс-мажорних обставин. 

 

• У разі необхідності оформлення сертифікату про форс-мажорні обставини 

за звичайною процедурою ви можете автоматично завантажити всі необхідні 

бухгалтерські документи: 

 

Процедура засвідчення форс-мажорних обставин: завантажити 

документи 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
mailto:ean@cci.zp.ua


УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

ВРУ звернулась до ЄС з проханням скасувати мита та квоти на 

український експорт до завершення переговорів про членство 

 

Україна отримала 100 додаткових базових квот на автомобільні 

вантажні перевезення на 2023 рік 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ПрАТ “Дніпроспецсталь”: 90 років унікального досвіду і технологій 

 

 

Компанія GREEN SYSTEM розробила серію зовнішніх акумуляторів 

підвищеної ємності 

 

 
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 

 

 

НОВИНИ МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

 

Стартувала Серія майстер-класів для підприємців! 

 
Серію майстер-класів Мережі координаційних центрів для бізнесу відкрив захід на 

тему розвитку експорту. 

Нагадаємо, Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу «Разом до 

відновлення» створена Донецькою, Запорізькою, Івано-Франківською, Одеською, 

Сумською, Харківською ТПП і Торгово-промисловою палатою України за 

підтримки ПРООН. 

 

 

https://www.cci.zp.ua/vru-zvernulas-do-yes-z-prohannyam-skasuvaty-myta-ta-kvoty-na-ukrayinskyj-eksport-do-zavershennya-peregovoriv-pro-chlenstvo/
https://www.cci.zp.ua/vru-zvernulas-do-yes-z-prohannyam-skasuvaty-myta-ta-kvoty-na-ukrayinskyj-eksport-do-zavershennya-peregovoriv-pro-chlenstvo/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymala-100-dodatkovyh-bazovyh-kvot-na-avtomobilni-vantazhni-perevezennya-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymala-100-dodatkovyh-bazovyh-kvot-na-avtomobilni-vantazhni-perevezennya-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/prat-dniprospeczstal-90-rokiv-unikalnogo-dosvidu-i-tehnologij/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-green-system-rozrobyla-seriyu-zovnishnih-akumulyatoriv-pidvyshhenoyi-yemnosti/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-green-system-rozrobyla-seriyu-zovnishnih-akumulyatoriv-pidvyshhenoyi-yemnosti/
mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/startuvala-seriya-majster-klasiv-dlya-pidpryyemcziv/


Працює «гаряча лінія» для підприємців 

 

 
 

У межах проєкту за підтримки ПРООН працює «гаряча лінія» для підприємців. 

Звернувшись до Координаційного центру, підприємці зможуть отримати фахові 

відповіді на актуальні бізнес-питання в оперативному режимі за єдиним 

телефоном 044 - 334-64-13. 

 

АНОНСИ 
 

Мережа координаційних центрів для бізнесу запрошує підприємців 

на майстер-класи! 

 

 
 

У жовтні відбудуться майстер-класи: 

 
18 жовтня з 14:00 до 16:00 - Як перезапустити бізнес в умовах війни? 

https://www.cci.zp.ua/razom-do-vidnovlennya-vidkryto-garyachu-liniyu-dlya-pidpryyemcziv/
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/


19 жовтня з 10:00 до 12:00 - Штрихкодування. Порядок подання документів та 

галузі застосування. 

19 жовтня з 14:00 до 16:00 - Продовження строків дії документів на 

лісоматеріали, порядоктвстановлення виходу деревини. 

21 жовтня з 10:00 до 12:30 - Міжнародні грантові програми і проєкти підтримки 

бізнесу: доступ до фінансування, доступ до знань, інтернаціоналізація бізнесу. 

21 жовтня з 13:00 до 15:00 – PRO-підготовка харчової продукції при експорті до 

ЄС. 

21 жовтня з 15:00 до 17:30 - Ефективна участь бізнесу у публічних закупівлях в 

умовах воєнного стану. Переваги для локального виробника промислової продукції. 

25 жовтня з 11.00 до 13.00 - Пошук партнерів: нові формати та інструменти. 

27 жовтня з 11.00 до 13.00 - Збут агропродукції в умовах воєнного стану 

 

Обов’язкова реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3M9f0bn 

 

 

Виставка досягнень медицини та медичної техніки Medbaltica 2022 

(м. Рига) 

 

 
 

10-18 вересня 2022 

м. Рига, Латвія 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3M9f0bn
https://www.cci.zp.ua/vystavka-dosyagnen-medyczyny-ta-medychnoyi-tehniky-medbaltica-2022-m-ryga/
https://www.cci.zp.ua/vystavka-dosyagnen-medyczyny-ta-medychnoyi-tehniky-medbaltica-2022-m-ryga/


АКТУАЛЬНО 

 

Німеччина сприятиме активізації підтримки українського 

енергосектору 

 

Розпочато другий етап прийому заявок на отримання рукавів для 

зберігання зерна 

 

Держпродспоживслужба про експорт харчової продукції за кордон: 

дії, які необхідно виконати 

 

Верховна Рада підтримала законопроєкт про е-резидентство 

 

Держзамовлення для сфери оборони: Уряд посилив позиції 

українського бізнесу 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Компанія “Транспортні технології” пропонує всі види паливно-

мастильних матеріалів 

 

 

 

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). 

https://www.cci.zp.ua/nimechchyna-spryyatyme-aktyvizacziyi-pidtrymky-ukrayinskogo-energosektoru/
https://www.cci.zp.ua/nimechchyna-spryyatyme-aktyvizacziyi-pidtrymky-ukrayinskogo-energosektoru/
https://www.cci.zp.ua/rozpochato-drugyj-etap-pryjomu-zayavok-na-otrymannya-rukaviv-dlya-zberigannya-zerna/
https://www.cci.zp.ua/rozpochato-drugyj-etap-pryjomu-zayavok-na-otrymannya-rukaviv-dlya-zberigannya-zerna/
https://www.cci.zp.ua/derzhprodspozhyvsluzhba-pro-eksport-harchovoyi-produkcziyi-za-kordon-diyi-yaki-neobhidno-vykonaty/
https://www.cci.zp.ua/derzhprodspozhyvsluzhba-pro-eksport-harchovoyi-produkcziyi-za-kordon-diyi-yaki-neobhidno-vykonaty/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-pidtrymala-zakonoproyekt-pro-e-rezydentstvo/
https://www.cci.zp.ua/derzhzamovlennya-dlya-sfery-oborony-uryad-posylyv-pozycziyi-ukrayinskogo-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/derzhzamovlennya-dlya-sfery-oborony-uryad-posylyv-pozycziyi-ukrayinskogo-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-transportni-tehnologiyi-proponuye-vsi-vydy-palyvno-mastylnyh-materialiv/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-transportni-tehnologiyi-proponuye-vsi-vydy-palyvno-mastylnyh-materialiv/
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/


 

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 

 

 

 

 

 

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/
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


 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Як буде розраховуватись граничний обсяг доходу для платників 

єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки? 

 

Як перевірити термін дії кваліфікованого сертифіката? 

 

Чи можуть ФОП на загальній системі оподаткування включити до 

витрат вартість майна, переданого військовим частинам? 

 

Чи можна подати заяву про застосування єдиного податку через 

Електронний кабінет? 

 

Що є джерелами погашення податкового боргу платника податків? 

 

 

 

 

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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