
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

16.11.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

Робота над моделлю глобальних палатівських інновацій – у фокусі 

уваги Засідання Ради Всесвітньої Федерації Палат 

 
Розвиток бізнесу та робота над моделлю глобальних палатівських інновацій - у 

фокусі Засідання Ради Всесвітньої Федерації Палат, що відбулося у Парижі. У 

заході взяв участь президент ТПП України Геннадій Чижиков. 

Визначені 5 пріоритетних напрямів в стратегії WCF на 2023-2025 роки: 

транскордонна торгівля, доступ до правосуддя, чесність і повага до верховенства 

права, глобальна торгівля, посилення міжнародної кооперації, цифрові інновації. 

 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата стала партнером найбільшої 

мережі підприємств ЕЕN! 
 

Нещодавно Консорціум Enterprise Europe Network Ukraine  підписав договір на 

продовження проєкту Enterprise Europe Network в Україні. Запорізька торгово-

промислова палата стала офіційним партнером програми у нашому регіоні. 

Щиро радіємо цій події, адже Європейська мережа підприємств допомагає 

робити практичні кроки для розширення торговельних можливостей українських 

компаній. 

https://www.cci.zp.ua/robota-nad-modellyu-globalnyh-palativskyh-innovaczij-u-fokusi-uvagy-zasidannya-rady-vsesvitnoyi-federaczij-palat/
https://www.cci.zp.ua/robota-nad-modellyu-globalnyh-palativskyh-innovaczij-u-fokusi-uvagy-zasidannya-rady-vsesvitnoyi-federaczij-palat/
https://www.cci.zp.ua/?p=10658
https://www.cci.zp.ua/?p=10658


Якщо Ваше підприємство хоче вийти зі своїми пропозиціями на ринок ЄС для 

пошуку інвесторів, ділових партнерів для експорту або імпорту товарів чи послуг, 

просування або пошуку інноваційних технологій – ми розмістимо комерційні 

пропозиції на платформі EEN, де підприємці зі всього світу шукають бізнес-

партнерів. 

Запрошуємо запорізькі компанії звертатися до управління організаційної роботи і 

міжнародних відносин Запорізької ТПП! 

Наші контакти: (050) 484-11-97, e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

Словацькі та українські компанії взяли участь у бізнес-форумі 

 

Казахський бізнес готовий приєднатись до проєктів з відбудови 

України! 
 

Інвестиційні проєкти Туркменістану 

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 
 

Європарламент схвалив «транспортний безвіз» між ЄС та Україною 

 

Україна має намір приєднатися до Механізму цивільного захисту ЄС 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ПрАТ «Запоріжкокс»: підсумки виробництва у жовтні 2022 р. 

 

Компанія “Бухгалтер” пропонує аутсорсингові послуги 

 
 

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 

 

 

 

 

 

oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/slovaczki-ta-ukrayinski-kompaniyi-vzyaly-uchast-u-biznes-forumi/
https://www.cci.zp.ua/kazahskyj-biznes-gotovyj-pryyednatys-do-proyektiv-z-vidbudovy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/kazahskyj-biznes-gotovyj-pryyednatys-do-proyektiv-z-vidbudovy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/investyczijni-proyekty-turkmenistanu/
https://www.cci.zp.ua/yevroparlament-shvalyv-transportnyj-bezviz-mizh-yes-ta-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-maye-namir-pryyednatysya-do-mehanizmu-czyvilnogo-zahystu-yes/
https://www.cci.zp.ua/prat-zaporizhkoks-pidsumky-vyrobnycztva-u-zhovtni-2022-r/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-buhgalter-proponuye-autsorsyngovi-poslugy/
mailto:oso@cci.zp.ua


НОВИНИ МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

 

Користуйтеся «Базою знань» від Мережі координаційних центрів 

підтримки бізнесу! 

 

 
Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу «Разом до відновлення» щодня 

відповідає на запити підприємців у форматі телефонних звернень на єдину «гарячу 

лінію». Відповіді на найактуальніші запитання ми зібрали для вас у «Базі знань» – 

загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на сайті Торгово-

промислової палати України. 

 

Перейти до ресурсу можна за посиланнями: 

 

Релокація: https://wiki.ucci.org.ua/uk/proon/relocation 

Перезапуск: https://wiki.ucci.org.ua/uk/proon/restart 

Експорт: https://wiki.ucci.org.ua/uk/proon/export 

 
Інформація у «Базі знань» постійно оновлюється і доповнюється. 

 

Звертайтеся до Мережі координаційних центрів підтримки бізнесу і отримайте 

консультацію за єдиним телефоном «гарячої лінії» 044 - 334-64-13. 

 

 
 

https://www.cci.zp.ua/korystujtesya-bazoyu-znan-vid-merezhi-koordynaczijnyh-czentriv-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/korystujtesya-bazoyu-znan-vid-merezhi-koordynaczijnyh-czentriv-pidtrymky-biznesu/
https://wiki.ucci.org.ua/uk/proon/relocation
https://wiki.ucci.org.ua/uk/proon/restart
https://wiki.ucci.org.ua/uk/proon/export


Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу «Разом до відновлення» 

створена Івано-Франківською, Донецькою, Запорізькою,  Одеською, Сумською, 

Харківською ТПП і Торгово-промисловою палатою України. 

 

АНОНСИ 
 

Запорізька і Сумська ТПП запрошують долучатися до заходів 

проєкту 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. 

 

Цього тижня відбудуться: 

 

✔ 16 листопада - Експорт продукції українського виробництва за допомогою 

популярних світових електронних майданчиків. 

Спікерка: Євгенія ЛИТВИНОВА, Президент/CEO, аналітик Клубу експортерів 

України 

 

✔ 18 листопада - Як втримати існуючих клієнтів та завоювати нових. 

Спікерка: Юлія ПЛІЄВА, CEO та власниця Apple Consulting 

 
Початок об 11.00 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

 

 

 

 

 

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-i-sumska-tpp-zapuskayut-spilnyj-proyekt-dlya-biznesu-za-pidtrymky-yes-ta-proon/
https://cutt.ly/xB4x7oL


Майстер-клас «Як підтвердити відповідність матеріалів для 

контакту з харчовими продуктами при експорті до ЄС» 
 

17 листопада 2022 

Онлайн 

 

Тренінг «Експорт товарів до ЄС: доведення відповідності 

будівельної продукції» 
 

22-24 листопада 2022 

Онлайн 

 

 

Виставка досягнень медицини та медичної техніки Medbaltica 2022 

(м. Рига) 

 
1 - 3 грудня 2022 

м. Рига, Латвія 

Проєкт ІТС запрошує українські компанії до участі у колективному 

стенді на Міжнародній виставці Gulfood 2023 

 

 
 
Партнер Запорізької ТПП – проєкт ІТС «Сприяння виходу малих і середніх 

підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у 

ланцюжки доданої вартості» організує колективний стенд українських виробників 

у межах Міжнародної виставки продуктів харчування та напоїв Gulfood 2023 

20-24 лютого 2022 

Дубаї, ОАЕ 

 

Реєстрація: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfAOj3BGF1FuU…/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/majster-klas-yak-pidtverdyty-vidpovidnist-materialiv-dlya-kontaktu-z-harchovymy-produktamy-pry-eksporti-do-yes/
https://www.cci.zp.ua/majster-klas-yak-pidtverdyty-vidpovidnist-materialiv-dlya-kontaktu-z-harchovymy-produktamy-pry-eksporti-do-yes/
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-eksport-tovariv-do-yes-dovedennya-vidpovidnosti-budivelnoyi-produkcziyi-2/
https://www.cci.zp.ua/trydennyj-trening-eksport-tovariv-do-yes-dovedennya-vidpovidnosti-budivelnoyi-produkcziyi-2/
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/
https://www.cci.zp.ua/proyekt-its-zaproshuye-ukrayinski-kompaniyi-do-uchasti-u-kolektyvnomu-stendi-na-mizhnarodnij-vystavczi-gulfood-2023/
https://www.cci.zp.ua/proyekt-its-zaproshuye-ukrayinski-kompaniyi-do-uchasti-u-kolektyvnomu-stendi-na-mizhnarodnij-vystavczi-gulfood-2023/
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfAOj3BGF1FuU…/viewform


МЕДІАБІБЛІОТЕКА  

 
Триває серія навчально-консультаційних заходів для бізнесу, що реалізується 

Запорізькою і Сумською ТПП за підтримки Програми розвитку ООН та 

Європейського Союзу. Минулого тижня відбулися вебінари на теми оформлення 

форс-мажорних обставин, участі у публічних закупівлях в Україні і ЄС, цифрового 

маркетинга.   

 

ЯКЩО ВИ НЕ МАЛИ МОЖЛИВОСТІ  ДОЛУЧИТИСЯ 

ОНЛАЙН, ПРОПОНУЄМО ПЕРЕГЛЯГНУТИ 

ВІДЕОЗАПИСИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:  
 

Вебінар «Як розпочати продавати свої товари та послуги державі? 

Чекліст для новачків» 

 

Вебінар «Актуальність форс-мажорних обставин у період воєнного 

стану» 

 

Вебінар «Державні закупівлі в ЄС, правила отримання контрактів 

для українських компаній» 

 

Вебінар «Digital Marketing (цифровий маркетинг) для експортера» 

 

АКТУАЛЬНО 

 

300 підприємців отримали перший транш допомоги мікрогрантів від 

EU4Business 

 

Уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та 

інше обладнання, яке допоможе покращити енергозабезпечення 

 

Світовий банк визначив галузі української економіки, куди будуть 

спрямовані інвестиції 

 

Статистика українського експорту у жовтні 

 

На кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску 

 

Держпродспоживслужба працює над покращенням умов експорту до 

Саудівської Аравії 

 

 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-rozpochaty-prodavaty-svoyi-tovary-ta-poslugy-derzhavi-cheklist-dlya-novachkiv-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-rozpochaty-prodavaty-svoyi-tovary-ta-poslugy-derzhavi-cheklist-dlya-novachkiv-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-aktualnist-fors-mazhornyh-obstavyn-u-period-voyennogo-stanu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-aktualnist-fors-mazhornyh-obstavyn-u-period-voyennogo-stanu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-derzhavni-zakupivli-v-yes-pravyla-otrymannya-kontraktiv-dlya-ukrayinskyh-kompanij-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-derzhavni-zakupivli-v-yes-pravyla-otrymannya-kontraktiv-dlya-ukrayinskyh-kompanij-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-derzhavni-zakupivli-v-yes-pravyla-otrymannya-kontraktiv-dlya-ukrayinskyh-kompanij-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-digital-marketing-czyfrovyj-marketyng-dlya-eksportera-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/300-pidpryyemcziv-otrymaly-pershyj-transh-dopomogy-mikrograntiv-vid-eu4business/
https://www.cci.zp.ua/300-pidpryyemcziv-otrymaly-pershyj-transh-dopomogy-mikrograntiv-vid-eu4business/
https://www.cci.zp.ua/uryad-zvilnyv-vid-vviznogo-myta-ta-pdv-generatory-akumulyatory-ta-inshe-obladnannya-yake-dopomozhe-pokrashhyty-energozabezpechennya/
https://www.cci.zp.ua/uryad-zvilnyv-vid-vviznogo-myta-ta-pdv-generatory-akumulyatory-ta-inshe-obladnannya-yake-dopomozhe-pokrashhyty-energozabezpechennya/
https://www.cci.zp.ua/svitovyj-bank-vyznachyv-galuzi-ukrayinskoyi-ekonomiky-kudy-budut-spryamovani-investycziyi/
https://www.cci.zp.ua/svitovyj-bank-vyznachyv-galuzi-ukrayinskoyi-ekonomiky-kudy-budut-spryamovani-investycziyi/
https://www.cci.zp.ua/statystyka-ukrayinskogo-eksportu-u-zhovtni/
https://www.cci.zp.ua/na-kordoni-ukrayiny-ta-rumuniyi-zapraczyuvav-novyj-punkt-propusku/
https://www.cci.zp.ua/derzhprodspozhyvsluzhba-praczyuye-nad-pokrashhennyam-umov-eksportu-do-saudivskoyi-araviyi/
https://www.cci.zp.ua/derzhprodspozhyvsluzhba-praczyuye-nad-pokrashhennyam-umov-eksportu-do-saudivskoyi-araviyi/


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП ДЛЯ БІЗНЕСУ  

 

КОНСУЛЬТУЮТЬ ЕКСПЕРТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП 

 

Незалежна експертна оцінка 
 

Запорізька торгово-промислова палата надає весь спектр послуг з незалежної 

оцінки. У яких випадках це потрібно – роз’яснює заступниця начальника 

управління експертиз ЗТПП Тетяна Ліновецька: 

 

 
 

Незалежна оцінка необхідна під час укладання цивільно-правових угод, а саме 

договорів  купівлі-продажу, оренди, суборенди, застави, для цілей бухгалтерського 

обліку, при переоцінці основних засобів підприємства,  списання та постанови на 

баланс підприємства,  для прийняття управлінських рішень,  внесення до 

статутного фонду тощо. На жаль, сьогодні актуальним є також оцінювання 

вартості втраченого чи знищеного майна  внаслідок воєнної агресії росіі проти 

України. 

Запорізька торгово-промислова палата надає послуги з експертної грошової 

оцінки  земельних ділянок,  оцінки прав користування земельними ділянками,  

оцінки сервітутів та інших речових прав на земельних ділянок. 

Наші експерти-оцінювачі надають консультаційні  послуги з питань оцінки майна 

та земельних ділянок, за потреби проводять аналіз ринків нерухомості, земельних 

ділянок та іншого майна. 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ 

Фіксація та оцінка пошкодженого майна 

 

 
 

 

https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/


 

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 

 

 
 

Запорізька ТПП видає підтверджуючі документи підприємствам, що 

працюють на підконтрольній Україні території 
 

 Після набуття 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 

 
 

Попередня ідентифікація товарів у галузі державного експортного 

контролю 

 
Згідно зі статею 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання» попередня 

ідентифікація в галузі експортного контролю є обов’язковою, при цьому висновки 

недержавної експертизи, в тому числі надані регіональними ТПП, приймаються до уваги 

органами виконавчої влади і є підставою для митного оформлення окремих груп товарів. 

 

Сервіс замовлення експертних послуг онлайн 
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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 

 

 

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 

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. 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  
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Подання заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – 

платника податку на особливих умовах 

 

Воєнний стан. Чи застосовується адміністративна відповідальність 

за порушення ведення податкового обліку? 

 

Чи необхідно подавати квартальну декларацію про доходи 

новоствореному ФОП? 

 

Яка дата вважається датою оформлення митної декларації з метою 

визначення дати виникнення податкового зобов’язання з ПДВ у разі 

експорту товарів? 

 

Діють зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка 

 

Про виявлені помилки в роботі Електронного кабінету можна 

подати інформацію до ДПС 

 

Який строк служби РРО? 

 

 

 

 

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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