
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

4.10.2022 

 

Експорт та європерспективи бізнесу – в центрі розмови ТПП й 

Уряду 

 

 
 

29 вересня 2022 року президент Запорізької ТПП Володимир Шамілов взяв участь у 

засіданні Президії ТПП України. 
Система Торгово-промислової палати України посилює координацію з Урядом для 

подальшої підтримки бізнесу в умовах війни. Зокрема, до діалогу приєдналися заступник 

Голови Офісу Президента України Ігор Жовква, держсекретар Міністерства 

закордонних справ України Олександр Банков та заступник міністра економіки України 

Олександр Грибан. 

 

Україна – кандидат на вступ до ЄС 

 

 
 

В Україні запрацював «митний безвіз» з ЄС 

 

Держенергоефективності приєдналось до Європейського альянсу 

чистого водню 

 

https://www.cci.zp.ua/eksport-ta-yevroperspektyvy-biznesu-v-czentri-rozmovy-tpp-j-uryadu/
https://www.cci.zp.ua/eksport-ta-yevroperspektyvy-biznesu-v-czentri-rozmovy-tpp-j-uryadu/
https://www.cci.zp.ua/v-ukrayini-zapraczyuvav-mytnyj-bezviz-z-yes/
https://www.cci.zp.ua/derzhenergoefektyvnosti-pryyednalos-do-yevropejskogo-alyansu-chystogo-vodnyu/
https://www.cci.zp.ua/derzhenergoefektyvnosti-pryyednalos-do-yevropejskogo-alyansu-chystogo-vodnyu/


МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Експерти Запорізької ТПП взяли участь у вебінарі від латвійських 

колег з питань євроінтеграції 

 

 
 

Представники естонських та українських компаній провели 

переговори в ТПП України 

 

Молдова стає надійною магістраллю для українського експорту 

 

 

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.  

 

Приймаємо запити за такими напрямами: 

 переміщення / релокація бізнесу 

 відновлення /перезапуск бізнесу 

 розширення діяльності / активізація експортно-імпортних операцій 

https://www.cci.zp.ua/latviya-staye-tochkoyu-vhodu-ukrayinskogo-biznesu-do-yevropejskogo-rynku/
https://www.cci.zp.ua/latviya-staye-tochkoyu-vhodu-ukrayinskogo-biznesu-do-yevropejskogo-rynku/
https://www.cci.zp.ua/predstavnyky-estonskyh-ta-ukrayinskyh-kompanij-provely-peregovory-u-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/predstavnyky-estonskyh-ta-ukrayinskyh-kompanij-provely-peregovory-u-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/moldova-staye-nadijnoyu-magistrallyu-dlya-ukrayinskogo-eksportu/
https://www.cci.zp.ua/razom-do-vidnovlennya-vidkryto-garyachu-liniyu-dlya-pidpryyemcziv/


 

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 хімічної промисловості 

 

 

АНОНСИ 
 

Презентація міжнародної платформи економічної дипломатії 

«Назовні» для членів ТПП України 
4 жовтня 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/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-himichnoyi-promyslovosti/
https://www.cci.zp.ua/prezentacziya-mizhnarodnoyi-platformy-ekonomichnoyi-dyplomatiyi-nazovni-sered-chleniv-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/prezentacziya-mizhnarodnoyi-platformy-ekonomichnoyi-dyplomatiyi-nazovni-sered-chleniv-tpp-ukrayiny/
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 

 

В Україні стартував відбір проєктів в межах нової Дунайської 

регіональної програми до 2027 року 

 

Уряд визначив порядок використання вивільнених від 

оподаткування коштів для учасників індустріальних парків 

 

Зміни у переліку квот та товарів, експорт та імпорт яких підлягає 

ліцензуванню 

 

В Україні створять офіс Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (FAO) 

 

КМУ врегулював особливості правовідносин для реалізації з 1 

жовтня в Україні Конвенцій про спільний транзит і про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Польський виробник парфумерних засобів шукає партнерів в 

Україні 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Сонячна електростанція для підприємства – від компанії “Green 

System” 

 

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/v-ukrayini-startuvav-vidbir-proyektiv-v-mezhah-novoyi-dunajskoyi-regionalnoyi-programy-do-2027-roku/
https://www.cci.zp.ua/v-ukrayini-startuvav-vidbir-proyektiv-v-mezhah-novoyi-dunajskoyi-regionalnoyi-programy-do-2027-roku/
https://www.cci.zp.ua/uryad-vyznachyv-poryadok-vykorystannya-vyvilnenyh-vid-opodatkuvannya-koshtiv-dlya-uchasnykiv-industrialnyh-parkiv/
https://www.cci.zp.ua/uryad-vyznachyv-poryadok-vykorystannya-vyvilnenyh-vid-opodatkuvannya-koshtiv-dlya-uchasnykiv-industrialnyh-parkiv/
https://www.cci.zp.ua/zminy-u-pereliku-kvot-ta-tovariv-eksport-ta-import-yakyh-pidlyagaye-liczenzuvannyu/
https://www.cci.zp.ua/zminy-u-pereliku-kvot-ta-tovariv-eksport-ta-import-yakyh-pidlyagaye-liczenzuvannyu/
https://www.cci.zp.ua/v-ukrayini-stvoryat-ofis-prodovolchoyi-ta-silskogospodarskoyi-organizacziyi-oon-fao/
https://www.cci.zp.ua/v-ukrayini-stvoryat-ofis-prodovolchoyi-ta-silskogospodarskoyi-organizacziyi-oon-fao/
https://www.cci.zp.ua/kmu-vregulyuvav-osoblyvosti-pravovidnosyn-dlya-realizacziyi-z-1-zhovtnya-v-ukrayini-konvenczij-pro-spilnyj-tranzyt-i-pro-sproshhennya-formalnostej-u-torgivli-tovaramy/
https://www.cci.zp.ua/kmu-vregulyuvav-osoblyvosti-pravovidnosyn-dlya-realizacziyi-z-1-zhovtnya-v-ukrayini-konvenczij-pro-spilnyj-tranzyt-i-pro-sproshhennya-formalnostej-u-torgivli-tovaramy/
https://www.cci.zp.ua/kmu-vregulyuvav-osoblyvosti-pravovidnosyn-dlya-realizacziyi-z-1-zhovtnya-v-ukrayini-konvenczij-pro-spilnyj-tranzyt-i-pro-sproshhennya-formalnostej-u-torgivli-tovaramy/
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/sonyachna-elektrostancziya-dlya-pidpryyemstva-vid-kompaniyi-green-system/
https://www.cci.zp.ua/sonyachna-elektrostancziya-dlya-pidpryyemstva-vid-kompaniyi-green-system/


 
 

_________ 

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 

 

 

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). 

 

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: 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 

 

  

 

 

 

 

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  

 

Вже зараз можна отримувати відповіді в Електронному кабінеті 

платника податків 

 

В які терміни та за якою формою подається Звіт про наявність та 

розподіл гуманітарної допомоги в іноземній валюті? 

 

Як здійснюється перереєстрація платника ПДВ у зв’язку із зміною 

найменування платника? 

 

Як в податковому обліку платника податку на прибуток 

відображаються витрати на розробку вебсайту та його розміщення в 

мережі Інтернет? 

 

Який порядок внесення інформації щодо реєстрації особи 

платником ПДВ до реєстру платників податків? 

 

Правила щодо безготівкових платежів в торгівлі та сфері послуг з 

2023 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 

https://www.cci.zp.ua/vzhe-zaraz-mozhna-otrymuvaty-vidpovidi-v-elektronnomu-kabineti-platnyka-podatkiv-chas-podavaty-zayavu/
https://www.cci.zp.ua/vzhe-zaraz-mozhna-otrymuvaty-vidpovidi-v-elektronnomu-kabineti-platnyka-podatkiv-chas-podavaty-zayavu/
https://www.cci.zp.ua/v-yaki-terminy-ta-za-yakoyu-formoyu-podayetsya-zvit-pro-nayavnist-ta-rozpodil-gumanitarnoyi-dopomogy-v-inozemnij-valyuti/
https://www.cci.zp.ua/v-yaki-terminy-ta-za-yakoyu-formoyu-podayetsya-zvit-pro-nayavnist-ta-rozpodil-gumanitarnoyi-dopomogy-v-inozemnij-valyuti/
https://www.cci.zp.ua/yak-zdijsnyuyetsya-perereyestracziya-platnyka-pdv-u-zvyazku-iz-zminoyu-najmenuvannya-platnyka/
https://www.cci.zp.ua/yak-zdijsnyuyetsya-perereyestracziya-platnyka-pdv-u-zvyazku-iz-zminoyu-najmenuvannya-platnyka/
https://www.cci.zp.ua/yak-v-podatkovomu-obliku-platnyka-podatku-na-prybutok-vidobrazhayutsya-vytraty-na-rozrobku-vebsajtu-ta-jogo-rozmishhennya-v-merezhi-internet/
https://www.cci.zp.ua/yak-v-podatkovomu-obliku-platnyka-podatku-na-prybutok-vidobrazhayutsya-vytraty-na-rozrobku-vebsajtu-ta-jogo-rozmishhennya-v-merezhi-internet/
https://www.cci.zp.ua/yak-v-podatkovomu-obliku-platnyka-podatku-na-prybutok-vidobrazhayutsya-vytraty-na-rozrobku-vebsajtu-ta-jogo-rozmishhennya-v-merezhi-internet/
https://www.cci.zp.ua/yak-v-podatkovomu-obliku-platnyka-podatku-na-prybutok-vidobrazhayutsya-vytraty-na-rozrobku-vebsajtu-ta-jogo-rozmishhennya-v-merezhi-internet/
https://www.cci.zp.ua/yakyj-poryadok-vnesennya-informacziyi-shhodo-reyestracziyi-osoby-platnykom-pdv-do-reyestru-platnykiv-podatkiv/
https://www.cci.zp.ua/yakyj-poryadok-vnesennya-informacziyi-shhodo-reyestracziyi-osoby-platnykom-pdv-do-reyestru-platnykiv-podatkiv/
https://www.cci.zp.ua/pravyla-shhodo-bezgotivkovyh-platezhiv-v-torgivli-ta-sferi-poslug-z-2023-roku/
https://www.cci.zp.ua/pravyla-shhodo-bezgotivkovyh-platezhiv-v-torgivli-ta-sferi-poslug-z-2023-roku/
n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

