
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

25.10.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Японія нарощує співпрацю з Україною 

 

 
 

21 жовтня 2022 року відбулась зустріч Посла Японії в Україні Кунанорі Мацута із 

президентом ТПП України Геннадієм Чижиковим. 

З метою активізації українсько-японського ділового діалогу сторони узгодили 

організацію спільних онлайн-заходів для бізнесу та  організацію ділової місії до 

Японії. 

 

Грантові можливості від USAID 

 
Експерти Запорізької торгово-промислової палати взяли участь у презентації 

грантових програм підтримки українського бізнесу Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України». 

Захід присвятили обговоренню особливостей грантової діяльності, подальшим 

перспективам підтримки малого та середнього бізнесу, програмам відновлення та 

безперервності бізнесу, участі в торгових місіях та виставках. 

 

Презентації доступні за посиланням: 
 https://drive.google.com/file/d/1gK_WbIXieR7H8zgKvSJjFVJejMB_boSb/view 

 

https://www.cci.zp.ua/yaponiya-naroshhuye-spivpraczyu-z-ukrayinoyu/
https://drive.google.com/file/d/1gK_WbIXieR7H8zgKvSJjFVJejMB_boSb/view
https://drive.google.com/file/d/1gK_WbIXieR7H8zgKvSJjFVJejMB_boSb/view


Запорізька і Сумська ТПП запускають спільний проєкт для бізнесу 

за підтримки ЄС та ПРООН 

 

 
 

Запорізька і Сумська торгово-промислові палати об’єднали зусилля для допомоги 

бізнесу в умовах війни. Спільний проєкт має назву «Експертні  консультації. 

Об’єднаний економічний фронт двох регіонів» і реалізується у межах Програми 

ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. 

Старт проєкту – 31 жовтня 2022 року. 

 

Протягом двох місяців заплановано проведення 28-ми безкоштовних 

консультаційних онлайн- заходів у форматі вебінарів, практикумів, а також 

майстермайнд-сесій для спільного вирішення бізнес-завдань учасників.  

Додатковим бонусом стане можливість онлайн-спілкування підприємців 

Запорізької і Сумської областей і налагодження міжрегіональної кооперації. 

 

ВАЖЛИВО! 

 

Запорізька торгово-промислова палата видає підтверджуючі 

документи підприємствам, що працюють на підконтрольній Україні 

території 

 
 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-i-sumska-tpp-zapuskayut-spilnyj-proyekt-dlya-biznesu-za-pidtrymky-yes-ta-proon/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-i-sumska-tpp-zapuskayut-spilnyj-proyekt-dlya-biznesu-za-pidtrymky-yes-ta-proon/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-vydaye-pidtverdzhuyuchi-dokumenty-pidpryyemstvam-shho-vedut-svoyu-gospodarsku-diyalnist-na-pidkontrolnij-ukrayini-terytoriyi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-vydaye-pidtverdzhuyuchi-dokumenty-pidpryyemstvam-shho-vedut-svoyu-gospodarsku-diyalnist-na-pidkontrolnij-ukrayini-terytoriyi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-vydaye-pidtverdzhuyuchi-dokumenty-pidpryyemstvam-shho-vedut-svoyu-gospodarsku-diyalnist-na-pidkontrolnij-ukrayini-terytoriyi/


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 

 

Більше інформації – у розділі «ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП 

ДЛЯ БІЗНЕСУ»  

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Україна отримала дорожню карту вступу в систему Механізму 

цивільного захисту ЄС 

 

Верховна Рада підтримала євроінтеграційний законопроєкт про 

хімічну безпеку та управління хімічною продукцією 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

«ІНФОКОМ ЛТД»: розробка проєктно-конструкторської 

документації будівель і споруд 

 
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 

 

 

 

 

mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymala-dorozhnu-kartu-vstupu-v-systemu-mehanizmu-czyvilnogo-zahystu-yes/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymala-dorozhnu-kartu-vstupu-v-systemu-mehanizmu-czyvilnogo-zahystu-yes/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-pidtrymala-yevrointegraczijnyj-zakonoproyekt-pro-himichnu-bezpeku-ta-upravlinnya-himichnoyu-produkcziyeyu/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-pidtrymala-yevrointegraczijnyj-zakonoproyekt-pro-himichnu-bezpeku-ta-upravlinnya-himichnoyu-produkcziyeyu/
https://www.cci.zp.ua/infokom-ltd-rozrobka-proyektno-konstruktorskoyi-dokumentacziyi-budivel-i-sporud/
https://www.cci.zp.ua/infokom-ltd-rozrobka-proyektno-konstruktorskoyi-dokumentacziyi-budivel-i-sporud/
mailto:oso@cci.zp.ua


НОВИНИ МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

 

Триває 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. 

 

Мережа координаційних центрів для бізнесу посилює знання 

підприємців щодо нових каналів збуту 
 

Від торгової марки – до бренду: будьте впізнавані та успішні 
 

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! 

 

https://www.cci.zp.ua/startuvala-seriya-majster-klasiv-dlya-pidpryyemcziv/
https://catalog.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesu-posylyuye-znannya-pidpryyemcziv-shhodo-novyh-kanaliv-zbutu/
https://catalog.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesu-posylyuye-znannya-pidpryyemcziv-shhodo-novyh-kanaliv-zbutu/
https://catalog.cci.zp.ua/vid-torgovoyi-marky-do-brendu-tryvaye-seriya-majster-klasiv-vid-merezhi-koordynaczijnyh-czentriv-dlya-biznesu/
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/


 
 

У жовтні відбудуться майстер-класи: 

 
25 жовтня з 11:00 до 13:00 - Пошук партнерів: нові формати та інструменти 

 

25 жовтня з 14:00 до 16:00 - Опори для роботи з командою у часи війни 

 

27 жовтня з 11:00 до 13:00 - Збут агропродукції в умовах воєнного стану 

 

28 жовтня з 13:00 до 15:00 – Підготовка харчової продукції при експорті до ЄС 

 

31 жовтня з 11:00 до 13:30 - Захист інтелектуальної власності у бізнес 

 

 

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

 

Тренінг «Доведення відповідності продукції машинобудування 

вимогам ринків ЄС та України» 

 

 
 

25 – 27 жовтня 2022 

Онлайн 

 

https://bit.ly/3M9f0bn
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-dovedennya-vidpovidnosti-produkcziyi-mashynobuduvannya-vymogam-rynkiv-yes-ta-ukrayiny-3/
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-dovedennya-vidpovidnosti-produkcziyi-mashynobuduvannya-vymogam-rynkiv-yes-ta-ukrayiny-3/


Вебінари для бізнесу на тему податкового законодавства 

 
 

 
 
31 жовтня 2022 - Застосування РРО/ПРРО 

 

1 листопада 2022 - Резидентство. Куди сплачувати податки? 

 

Початок об 11.00 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

 

 

 

Виставка досягнень медицини та медичної техніки Medbaltica 2022 

(м. Рига) 

 

 
 

10-18 вересня 2022 

м. Рига, Латвія 

 

https://www.cci.zp.ua/vebinary-dlya-biznesu-na-temu-podatkovogo-zakonodavstva-31-zhovtnya-1-lystopada-2022/
https://cutt.ly/xB4x7oL
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 

 

Кабінет Міністрів України запровадив нові особливості проведення 

публічних закупівель на час воєнного стану 

 

Місяць з початку малої приватизації: перші результати 

 

Програма Є-робота: як перевірити відповідність базовим технічним 

вимогам для отримання гранту 

 

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про Митний тариф 

 

Україна презентувала перші результати міжнародного застосування 

NCTS у Брюсселі 

 

Кабінет Міністрів України затвердив безвізову угоду з Індонезією 

 

Україна отримала 100 додаткових базових квот ЄКМТ на 2023 рік 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Комерційні запити європейських компаній від мережі EEN 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/kabinet-ministriv-ukrayiny-zaprovadyv-novi-osoblyvosti-provedennya-publichnyh-zakupivel-na-chas-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/kabinet-ministriv-ukrayiny-zaprovadyv-novi-osoblyvosti-provedennya-publichnyh-zakupivel-na-chas-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/misyacz-z-pochatku-maloyi-pryvatyzacziyi-pershi-rezultaty/
https://www.cci.zp.ua/programa-ye-robota-yak-pereviryty-vidpovidnist-bazovym-tehnichnym-vymogam-dlya-otrymannya-grantu/
https://www.cci.zp.ua/programa-ye-robota-yak-pereviryty-vidpovidnist-bazovym-tehnichnym-vymogam-dlya-otrymannya-grantu/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-uhvalyla-v-czilomu-zakonoproyekt-pro-mytnyj-taryf/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-prezentuvala-pershi-rezultaty-mizhnarodnogo-zastosuvannya-ncts-u-bryusseli/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-prezentuvala-pershi-rezultaty-mizhnarodnogo-zastosuvannya-ncts-u-bryusseli/
https://www.cci.zp.ua/kabinet-ministriv-ukrayiny-zatverdyv-bezvizovu-ugodu-z-indoneziyeyu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymala-100-dodatkovyh-bazovyh-kvot-yekmt-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/komerczijni-zapyty-yevropejskyh-kompanij-vid-merezhi-een/
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/


 

 

ЕКСПЕРТИЗА 
 

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 

 

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). 

 

Сервіс замовлення експертних послуг онлайн 

https://online.cci.zp.ua/login 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ 

ПОХОДЖЕННЯ, МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ, КАРНЕТІВ А.Т.А  

 

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/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
mailto:ean@cci.zp.ua
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://online.cci.zp.ua/login
https://apply.ucci.org.ua/


 

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 

 

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 отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента 

України в електронному вигляді? 

 

Алгоритм звільнення майна платника податків з податкової застави 

 

Внесення змін у дані, що вказуються в довідці про взяття на облік 

платника податків за ф. № 34-ОПП 

 

Оподаткування ПДВ. Чи є постачанням товарів та послуг 

безоплатна передача товарів або надання послуг для забезпечення 

оборони України? 

 

https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
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Платникам ПДВ. Як подається пояснення до таблиці даних 

платника ПДВ? 

 

Чи може платник, який обрав спрощену систему оподаткування за 

ставкою 2 відсотки, обрати іншу ставку протягом року? 

 

 

 

 

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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