
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

22.11.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

Реалізуємо бізнес-ініціативи спільно з програмами міжнародної 

підтримки  

 

 
 
Виконувач обов’язків Постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє 

(праворуч) зустрівся з президентом ТПП України Геннадієм Чижиковим, щоб 

обговорити допомогу мікро-, малим і середнім підприємствам, які постраждали 

від війни, а також розширення стратегічної підтримки всієї системи ТПП в 

Україні.  

Запорізька торгово-промислова палата системно реалізує у регіоні проєкти за 

підтримки ПРООН в Україні, що відкривають додаткові можливості для 

регіонального бізнесу, особливо – в умовах війни. Сьогодні – це Мережа 

координаційних центрів підтримки бізнесу, «Експертні  консультації. Об’єднаний 

економічний фронт двох регіонів». Надаємо експертний, консультаційний 

супровід, реалізуємо освітні програми. 

 

«Розвиток бізнес-об’єднань робить чималий внесок у зростання 

стійкості країни» 

 
Віцепрезидент Запорізької ТПП Андрій Куц, експерти нашої команди взяли участь 

у навчальній програмі Проєкту UNDP Ukraine / ПРООН в Україні «Зміцнення 

членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні».  

https://www.cci.zp.ua/praczyuyemo-spilno-z-programamy-mizhnarodnoyi-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/praczyuyemo-spilno-z-programamy-mizhnarodnoyi-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/rozvytok-biznes-obyednan-robyt-chymalyj-vnesok-u-zrostannya-stijkosti-krayiny/
https://www.cci.zp.ua/rozvytok-biznes-obyednan-robyt-chymalyj-vnesok-u-zrostannya-stijkosti-krayiny/


 
 

З 14 по 16 листопада у Києво-Могилянській бізнес-школі відбувся завершальний 

модуль навчання. 

На церемонії вручення дипломів учасників привітали Андре Губер, директор 

програми співробітництва посольства Швейцарії в Україні, Крістофорос Політіс, 

заступник постійного представника ПРООН в Україні. Високі гості висловили 

вдячність усім сторонам Проєкту за партнерство та підкреслили, що розвиток 

членських бізнес-об’єднань робить чималий внесок у зростання стійкості країни. 

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Верховна Рада схвалила у першому читанні євроінтеграційний 

законопроєкт про реформування системи моніторингу довкілля 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Запорізький ливарно-механічний завод підтвердив відповідність 

міжнародним стандартам якості, екології, охорони праці та 

енергоменеджменту 
 

 

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/parlament-shvalyv-u-pershomu-chytanni-yevrointegraczijnyj-zakonoproyekt-pro-reformuvannya-systemy-monitoryngu-dovkillya/
https://www.cci.zp.ua/parlament-shvalyv-u-pershomu-chytanni-yevrointegraczijnyj-zakonoproyekt-pro-reformuvannya-systemy-monitoryngu-dovkillya/
https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-lyvarno-mehanichnyj-zavod-pidtverdyv-vidpovidnist-mizhnarodnym-standartam-yakosti-ekologiyi-ohorony-praczi-ta-energomenedzhmentu/
https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-lyvarno-mehanichnyj-zavod-pidtverdyv-vidpovidnist-mizhnarodnym-standartam-yakosti-ekologiyi-ohorony-praczi-ta-energomenedzhmentu/
https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-lyvarno-mehanichnyj-zavod-pidtverdyv-vidpovidnist-mizhnarodnym-standartam-yakosti-ekologiyi-ohorony-praczi-ta-energomenedzhmentu/
mailto:oso@cci.zp.ua


НОВИНИ МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

 

Серія майстер-класів для бізнесу. Всі відео та матеріали 
 

 
 

Завершилася серія безкоштовних майстер-класів, що реалізована Мережею 

координаційних центрів підтримки бізнесу “Разом до відновлення” за підтримки 

ПРООН. Загалом відбулось 14 експертних заходів, у яких взяли участь понад 170 

підприємців Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Сумської, 

Харківської та інших областей. 

Відеозаписи і презентації всіх майстер-класів ви знайдете за посиланням: 
http://surl.li/dqxmv 

 

Огляд онлайн-платформ для пошуку партнерів та проведення В2В-

перемовин 
Пропонуємо до вашої уваги огляд онлайн-платформ для пошуку партнерів та 

проведення В2В-перемовин, представлення власної продукції і послуг. 

 

 
 

 

 

https://www.cci.zp.ua/seriya-majster-klasiv-dlya-biznesu-vsi-video-ta-materialy/
http://surl.li/dqxmv
https://catalog.cci.zp.ua/oglyad-onlajn-platform-dlya-poshuku-partneriv-ta-provedennya-v2v-peremovyn/
https://catalog.cci.zp.ua/oglyad-onlajn-platform-dlya-poshuku-partneriv-ta-provedennya-v2v-peremovyn/


 
 

Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу «Разом до відновлення» 

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

Харківською ТПП і Торгово-промисловою палатою України.  

Телефон «гарячої лінії»: 044 - 334-64-13 

 

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: 

 

✔ 22 листопада - "Грантові проєкти для промисловців. Як збільшити рівень 

вироблення проєктних пропозицій в середовищі промислових МСП" 

Спікер: Олександр Юрчак, генеральний директор Асоціації «підприємств 

промислової автоматизації України» 

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/


 

✔ 24 листопада - "Як забезпечити надійність та швидкість від постачальників"  

Спікерка: Юлія Плієва, власниця СЕО Apple Consulting®, Adjunct professor kmbs 

 

✔ 25 листопада - "Аналіз ринків як ефективний інструмент з пошуку партнерів"  

Спікерка: Ольга Щолкіна, провідна експертка Запорізької ТПП 

 
Початок об 11.00 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

 

Інформаційний день «Оновлена мережа EEN та нові можливості 

підтримки бізнесу та інноваційних організацій» 

 

 
 
22 листопада 2022 

Онлайн 

 
EEN Ukraine consortium запрошує підприємців взяти участь в Інформаційному дні, 

присвяченому темі: «Оновлена мережа EEN та нові можливості підтримки 

бізнесу та інноваційних організацій».  

Enterprise Europe Network (EEN) – це найбільша європейська мережа підприємств, 

до якої входять 70 країн світу, більш ніж 2 500 000 організацій, понад 10 000 

профілів компаній. 

Нещодавно Запорізька торгово-промислова палата стала офіційним партнером 

програми у нашому регіоні. 

 

https://cutt.ly/xB4x7oL
https://www.cci.zp.ua/onovlena-merezha-een-ta-novi-mozhlyvosti-pidtrymky-biznesu-ta-innovaczijnyh-organizaczij/
https://www.cci.zp.ua/onovlena-merezha-een-ta-novi-mozhlyvosti-pidtrymky-biznesu-ta-innovaczijnyh-organizaczij/


Тренінг «Експорт товарів до ЄС: доведення відповідності 

будівельної продукції» 
 

22-24 листопада 2022 

Онлайн 

 

 

Онлайн-бізнес-форум «Україна – Чехія» 

 

 
 
6 грудня 2022 

Онлайн 

 

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/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/onlajn-biznes-forum-ukrayina-chehiya/
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


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

Плануєте участь у виставці за кордоном? - Скористайтеся 

перевагами карнетів А.Т.А. 

 

 
 

Плануючи участь у виставках, ярмарках та інших заходах за кордоном, компанії можуть 

скористатися перевагами оформлення карнетів А.Т.А.  

Начальник управління сертифікації та декларування ЗТПП Олександр Губа роз’яснює: 

 

Карнет А.Т.А. – це уніфікований міжнародний митний документ, що використовується 

як митна декларація для товарів, які тимчасово без застави ввозяться на митну 

територію країни-учасниці Стамбульської Конвенції. 

Карнет А.Т.А. гарантує оплату імпортного мита, митних зборів і платежів на 

території країни тимчасового ввезення / транзиту у випадку порушення норм митного 

законодавства та/або умов Конвенції про тимчасове ввезення. 

Основні переваги використання карнетів А.Т.А.: 

 зникає потреба заповнювати будь-які митні документи безпосередньо у пунктах 

перетину митного кордону, оскільки карнет А.Т.А. має вже заповнені відривні 

документи для кожного передбаченого митного оформлення; 

 власник карнету А.Т.А. при тимчасовому ввезені товарів на термін до одного року 

звільняється від сплати ввізного мита, зборів i податків. Немає потреби надавати 

за кордоном грошові застави як забезпечення сплати митних платежів, оскільки 

сам карнет А.Т.А. є такою міжнародною гарантією; 

 за одним карнетом А.Т.А. (протягом терміну його дії) товар може бути декілька 

разів переміщений через митні кордони країн-учасниць міжнародної системи 

карнетів А.Т.А. 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ 

 

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/karnety-ata/
https://www.cci.zp.ua/karnety-ata/
https://apply.ucci.org.ua/


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 

 

Незалежна експертна оцінка 
 

Запорізька торгово- промислова палата надає весь спектр послуг з незалежної оцінки. 

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 

 
 

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. 

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/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
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/


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 

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

 

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 завантажити на сайті ЗТПП необхідні для звернення 

документи (заяву, рахунок та акт за послуги ). Для цього перейдіть за посиланням: 

 

https://www.cci.zp.ua/sertyfikaty-fors-mazhory/ 

 

 

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/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://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
https://www.cci.zp.ua/sertyfikaty-fors-mazhory/
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. 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

КМУ скасував сплату ввізного мита та ПДВ на обладнання для 

енергозабезпечення 

 

Змінено умови надання грантів у рамках програм єРобота 

 

ЄС виділяє 1 млрд євро на розвиток шляхів експорту українських 

зернових 

 

Зернову ініціативу продовжено на 120 днів 

 

ВРУ прийняла за основу законопроєкт щодо державного 

регулювання ГМО 

 

За період воєнного стану збільшилась кількість експортерів 

продуктів тваринного походження до ЄС 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Воєнний стан. Як податкові органи надають індивідуальні податкові 

консультації? 

 

Користування сервісом «Реєстр платників єдиного податку» у 

приватній частині Електронного кабінету 

 

Відбулось перейменування назви вулиці. Чи потрібно платнику 

вносити зміни до облікових даних? 

 

Правила визначення дати реєстрації платником ПДВ 

 

Як здійснити перереєстрацію ПРРО в разі зміни адреси 

господарської одиниці? 

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/kmu-skasuvav-splatu-vviznogo-myta-ta-pdv-na-obladnannya-dlya-energozabezpechennya/
https://www.cci.zp.ua/kmu-skasuvav-splatu-vviznogo-myta-ta-pdv-na-obladnannya-dlya-energozabezpechennya/
https://www.cci.zp.ua/zmineno-umovy-nadannya-grantiv-u-ramkah-program-yerobota/
https://www.cci.zp.ua/yes-vydilyaye-1-mlrd-yevro-na-rozvytok-shlyahiv-eksportu-ukrayinskyh-zernovyh/
https://www.cci.zp.ua/yes-vydilyaye-1-mlrd-yevro-na-rozvytok-shlyahiv-eksportu-ukrayinskyh-zernovyh/
https://www.cci.zp.ua/zernovu-inicziatyvu-prodovzheno-na-120-dniv/
https://www.cci.zp.ua/vru-pryjnyala-za-osnovu-zakonoproyekt-shhodo-derzhavnogo-regulyuvannya-gmo/
https://www.cci.zp.ua/vru-pryjnyala-za-osnovu-zakonoproyekt-shhodo-derzhavnogo-regulyuvannya-gmo/
https://www.cci.zp.ua/vru-pryjnyala-za-osnovu-zakonoproyekt-shhodo-derzhavnogo-regulyuvannya-gmo/
https://www.cci.zp.ua/za-period-voyennogo-stanu-zbilshylas-kilkist-eksporteriv-produktiv-tvarynnogo-pohodzhennya-do-yes/
https://www.cci.zp.ua/za-period-voyennogo-stanu-zbilshylas-kilkist-eksporteriv-produktiv-tvarynnogo-pohodzhennya-do-yes/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-yak-podatkovi-organy-nadayut-indyvidualni-podatkovi-konsultacziyi/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-yak-podatkovi-organy-nadayut-indyvidualni-podatkovi-konsultacziyi/
https://www.cci.zp.ua/korystuvannya-servisom-reyestr-platnykiv-yedynogo-podatku-u-pryvatnij-chastyni-elektronnogo-kabinetu/
https://www.cci.zp.ua/korystuvannya-servisom-reyestr-platnykiv-yedynogo-podatku-u-pryvatnij-chastyni-elektronnogo-kabinetu/
https://www.cci.zp.ua/vidbulos-perejmenuvannya-nazvy-vulyczi-chy-potribno-platnyku-vnosyty-zminy-do-oblikovyh-danyh/
https://www.cci.zp.ua/vidbulos-perejmenuvannya-nazvy-vulyczi-chy-potribno-platnyku-vnosyty-zminy-do-oblikovyh-danyh/
https://www.cci.zp.ua/pravyla-vyznachennya-daty-reyestracziyi-platnykom-pdv/
https://www.cci.zp.ua/yak-zdijsnyty-perereyestracziyu-prro-v-razi-zminy-adresy-gospodarskoyi-odynyczi/
https://www.cci.zp.ua/yak-zdijsnyty-perereyestracziyu-prro-v-razi-zminy-adresy-gospodarskoyi-odynyczi/


 

Подання заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – 

платника податку на особливих умовах 

 

Діють зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка 

 

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 експортної і 

маркетингової діяльності. 

 

ЯКЩО ВИ НЕ МАЛИ МОЖЛИВОСТІ  ДОЛУЧИТИСЯ 

ОНЛАЙН, ПРОПОНУЄМО ПЕРЕГЛЯГНУТИ 

ВІДЕОЗАПИСИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:  
 

Вебінар «SMM для експортера. Як соцмережі допомагають залучати 

нових партнерів». Відеозапис 

 

Вебінар «Експорт продукції за допомогою світових електронних 

майданчиків». Відеозапис 

 

Вебінар «Як втримати існуючих клієнтів та завоювати нових». 

Відеозапис 

 

Вебінар «Як розпочати продавати свої товари та послуги державі? 

Чекліст для новачків» 

 

 

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/podannya-zayavy-pro-perehid-na-opodatkuvannya-yak-rezydenta-diya-siti-platnyka-podatku-na-osoblyvyh-umovah/
https://www.cci.zp.ua/podannya-zayavy-pro-perehid-na-opodatkuvannya-yak-rezydenta-diya-siti-platnyka-podatku-na-osoblyvyh-umovah/
https://www.cci.zp.ua/diyut-zminy-do-poryadku-funkczionuvannya-yedynogo-rahunka/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-smm-dlya-eksportera-yak-soczmerezhi-dopomagayut-zaluchaty-novyh-partneriv-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-smm-dlya-eksportera-yak-soczmerezhi-dopomagayut-zaluchaty-novyh-partneriv-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-eksport-produkcziyi-za-dopomogoyu-svitovyh-elektronnyh-majdanchykiv-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-eksport-produkcziyi-za-dopomogoyu-svitovyh-elektronnyh-majdanchykiv-videozapys/
Вебінар%20«Як%20втримати%20існуючих%20клієнтів%20та%20завоювати%20нових».%20Відеозапис
Вебінар%20«Як%20втримати%20існуючих%20клієнтів%20та%20завоювати%20нових».%20Відеозапис
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/
n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

