
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

 

29.11.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

У ТПП України відбулась зустріч із французькою делегацією 

 

 
 

Дипломатична радниця Президента Франції з питань континентальної Європи та 

Туреччини Ізабель Дюмонд відвідала Торгово-промислову палату України. Під час 

зустрічі з президентом ТППУ Геннадієм Чижиковим обговорили підготовку до 

Форуму з відновлення України та Конференції щодо підтримки громадянської 

стійкості в Україні в зимовий період. 

“У 2015-2019 роках Ізабель Дюмонд, як Посол Франції в Україні, багато зробила 

для активізації партнерства між нашими країнами, зокрема й у тісній співпраці з 

ТПП України! І от ми поновили знайомство за нових умов з важливою ціллю – 

наростити співпрацю українсько-французького бізнесу”, – наголосив Г. Чижиков. 

До речі, у цей період пані Ізабель Дюмонд, відвідувала з офіційним візитом і 

Запорізьку торгово-промислову палату, де зустрілася з представниками 

запорізького бізнесу. Сподіваємося на продовження співпраці! 

 

Геннадій Чижиков представив систему ТПП України на бізнес-

конференції «REBUILD UKRAINE» 
 

https://www.cci.zp.ua/u-tpp-ukrayiny-vidbulas-zustrich-iz-franczuzkoyu-delegacziyeyu/
https://www.cci.zp.ua/gennadij-chyzhykov-predstavyv-systemu-tpp-ukrayiny-na-biznes-konferencziyi-rebuild-ukraine/
https://www.cci.zp.ua/gennadij-chyzhykov-predstavyv-systemu-tpp-ukrayiny-na-biznes-konferencziyi-rebuild-ukraine/


Наша підготовка до програм Відновлення України має 

розпочинатися вже зараз! 

 

 
 

Представники компаній - членів Запорізької ТПП, регіонального кластеру 

«Інжиніринг - Автоматизація - Машинобудування» взяли участь в онлайн-сесії, 

присвяченій інтеграції регіональних ініціатив у великі напрями розвитку України. 

Разом шукали відповіді на непрості в умовах війни питання регіональної розбудови.  

Сесія організована в рамках спільного проєкту Запорізької і Сумської ТПП 

«Експертні  консультації. Об’єднаний економічний фронт двох регіонів», що 

реалізується у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за 

фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Модератор зустрічі – Олександр Юрчак, генеральний директор Асоціації 

«підприємств промислової автоматизації України».  

 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕОЗАПИС 

 

 

 

Про оновлені можливості мережі 𝗘𝗻혁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶혀𝗲 𝗘혂𝗿𝗼𝗽𝗲 𝗡𝗲혁𝘄𝗼𝗿𝗸 

 

 
 

Експерти Запорізької торгово-промислової палати, представники компаній – 

членів ЗТПП взяли участь  в інформаційному дні, присвяченому оновленій мережі 

Enterprise Europe Network та її можливостям. 

 

Нещодавно Запорізька ТПП стала офіційним партнером програми у нашому 

регіоні, приєднавшись до найбільшої Європейської мережі підприємств. Адже на 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-integracziya-regionalnyh-inicziatyv-u-velyki-napryamy-vidnovlennya-ukrayiny-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-integracziya-regionalnyh-inicziatyv-u-velyki-napryamy-vidnovlennya-ukrayiny-videozapys/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8I4DXB1Mh3A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8I4DXB1Mh3A&feature=emb_logo
https://www.cci.zp.ua/pro-onovleni-mozhlyvosti-merezhi-%f0%9d%97%98%f0%9d%97%bb%f0%9d%98%81%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%bd%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%b6%f0%9d%98%80%f0%9d%97%b2-%f0%9d%97%98%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bf/


EEN представлено 70 країн світу, більш ніж 2 500 000 організацій, понад 10 000 

профілів компаній. 

 

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

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

створення спільних підприємств, 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 

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Україна та ЄС домовилися про підготовку оновленого Плану 

пріоритетних заходів щодо інтеграції до внутрішнього ринку 

Євросоюзу 

 

Розпочато переговори між Україною та Польщею щодо 

впровадження спільного митного та прикордонного контролю 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Запит на пропозицію щодо проведення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності ПРАТ «Запоріжкокс» 

 

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/ukrayina-ta-yes-domovylysya-pro-pidgotovku-onovlenogo-planu-priorytetnyh-zahodiv-shhodo-integracziyi-do-vnutrishnogo-rynku-yevrosoyuzu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yes-domovylysya-pro-pidgotovku-onovlenogo-planu-priorytetnyh-zahodiv-shhodo-integracziyi-do-vnutrishnogo-rynku-yevrosoyuzu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yes-domovylysya-pro-pidgotovku-onovlenogo-planu-priorytetnyh-zahodiv-shhodo-integracziyi-do-vnutrishnogo-rynku-yevrosoyuzu/
https://www.cci.zp.ua/rozpochato-peregovory-mizh-ukrayinoyu-ta-polshheyu-shhodo-vprovadzhennya-spilnogo-mytnogo-ta-prykordonnogo-kontrolyu/
https://www.cci.zp.ua/rozpochato-peregovory-mizh-ukrayinoyu-ta-polshheyu-shhodo-vprovadzhennya-spilnogo-mytnogo-ta-prykordonnogo-kontrolyu/
https://www.cci.zp.ua/zapyt-na-propozycziyu-shhodo-provedennya-obovyazkovogo-audytu-finansovoyi-zvitnosti-prat-zaporizhkoks/
https://www.cci.zp.ua/zapyt-na-propozycziyu-shhodo-provedennya-obovyazkovogo-audytu-finansovoyi-zvitnosti-prat-zaporizhkoks/
mailto:oso@cci.zp.ua


НОВИНИ МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

 

Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу презентує 

актуальне дослідження ринку праці 
 

Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу «Разом до відновлення», 

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

Харківською ТПП і Торгово-промисловою палатою України, підготувала 

актуальне дослідження ринку праці в Україні. 

 

Повний текст дослідження доступний за посиланням: http://bit.ly/3hMvnQ5 

 

 

 
 

Про особливості публічних закупівель під час воєнного стану 
 

 

 

АНОНСИ 
 

Запорізька і Сумська ТПП запрошують долучатися до заходів 

проєкту для бізнесу за підтримки ЄС та ПРООН 

 

 

https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-pidtrymky-biznesu-prezentuye-aktualne-doslidzhennya-rynku-praczi/
https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-pidtrymky-biznesu-prezentuye-aktualne-doslidzhennya-rynku-praczi/
http://bit.ly/3hMvnQ5
https://www.cci.zp.ua/pro-osoblyvosti-publichnyh-zakupivel-pid-chas-voyennogo-stanu/
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/


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: 

 

✔ 29 листопада - «Як і коли варто захищати свій бренд або коротко про 

торговельну марку» 

Спікерка: Світлана Колодяжна, юрисконсультка Сумської ТПП 

 

✔ 30 листопада - «Інструменти оптимізації процесів оформлення в режимах 

експорт та імпорт. Основні ризики для бізнесу»  

Спікерка: Юлія ПИНДУС, керівниця департаменту консультаційних послуг 

CPTL, консультантка у сфері ЗЕД 

 

✔ 2 грудня - «Останні нововведення в сфері ЗЕД, нові можливості та потенційні 

спрощення для бізнесу»  

Спікер: Микола Ларін, керівник проєктів Асоціації експортерів і імпортерів 

«ЗЕД», експерт у галузі міжнародної торгівлі 

 
Початок об 11.00 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

Онлайн-бізнес-форум «Україна – Чехія» 

 

 
 
6 грудня 2022 

Онлайн 

 

 

 

Міжрегіональний бізнес-форум у м. Івано-Франківськ 

https://cutt.ly/xB4x7oL
https://www.cci.zp.ua/onlajn-biznes-forum-ukrayina-chehiya/
https://www.cci.zp.ua/mizhregionalnyj-biznes-forum-u-m-ivano-frankivsk-15-16-grudnya-2022/


 

 
 

15-16 грудня 2022 року Запорізька торгово-промислова палата запрошує 

керівників підприємств взяти участь у міжрегіональному бізнес-форумі у м. Івано-

Франківськ, який відбудеться в рамках проєкту «Розвиток бізнес-сектору 

України».  

За додатковою інформацією звертайтеся за тел. 050-484-11-97 або 

електронною поштою: oso@cci.zp.ua 

 

Форум «Кращі практики: як українські спільноти реагують на 

виклики часу» 

 

 

 
 
9 – 10 грудня 2022 

Онлайн 

 

Проєкт ІТС запрошує українські компанії до участі у колективному 

стенді на Міжнародній виставці Gulfood 2023 

 
 

 

mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/forum-krashhi-praktyky-yak-ukrayinski-spilnoty-reaguyut-na-vyklyky-chasu/
https://www.cci.zp.ua/forum-krashhi-praktyky-yak-ukrayinski-spilnoty-reaguyut-na-vyklyky-chasu/
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/


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 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

Про оформлення форс-мажорних обставин у період воєнного стану 

 

   
 

Головна юрисконсультка Запорізької торгово-промислової палати                

Яна Шамілова  нагадує особливості процедури засвідчення форс-мажорних 

обставин у період дії воєнного стану: 

 

Торгово-промислова палата України, враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з 

якою зіткнулась наша країна, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення 

форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

Діє загальний офіційний лист ТПП України від 28.02.2022 року щодо засвідчення 

військової агресії російської федерації проти України форс-мажорною 

обставиною (обставиною непереборної сили). Це надає можливість за 

необхідності роздруковувати відповідне підтвердження та застосовувати даний 

лист для вирішення спірних питань мирним шляхом. 

Також, у разі необхідності отримання сертифікату про форс-мажорні 

обставини в рамках окремого зобов’язання, виконання якого порушується, його 

можна оформити за звичайною процедурою, передбаченою Регламентом. 

 

Документи для засвідчення форс-мажорних обставин мають свідчити про: 

– надзвичайність таких обставин (носять винятковий характер і знаходяться за 

межами впливу сторін); 

– непередбачуваність обставин (їх настання або наслідки неможливо було 

передбачити, зокрема на момент укладення відповідного договору, перед терміном 

настанням зобов’язання або до настання відповідного обов’язку); 

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


– невідворотність (непереборність) обставин (неминучість події/подій та/або її/їх 

наслідків); 

– причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю 

виконання заявником своїх конкретних зобов’язань. 

 

Важливо пам’ятати, що сертифікат про форс-мажорні обставини може 

звільняти тільки від відповідальності за порушення зобов’язань (тобто від 

штрафних санкцій), проте не звільняє від необхідності виконання відповідних 

договірних зобов’язань.  

 

У випадках, коли оформлення сертифікату про форс-мажорні обставини є 

неможливим, при невиконанні договірних зобов’язань в строк, можна 

скористатися таким інструментом, як оформлення висновку про істотну зміну 

обставин (hardship), який передбачений ст.652 Цивільного кодексу України та 

може бути підставою на внесення змін до договору або його розторгнення. 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ 

 

 

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/ 
 

 

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 

Фіксація та оцінка пошкодженого майна  

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
https://www.cci.zp.ua/sertyfikaty-fors-mazhory/
https://apply.ucci.org.ua/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
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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  

 

Сервіс замовлення експертних послуг онлайн 

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

 
 

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 

mailto:ean@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
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https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-vydaye-pidtverdzhuyuchi-dokumenty-pidpryyemstvam-shho-vedut-svoyu-gospodarsku-diyalnist-na-pidkontrolnij-ukrayini-terytoriyi/


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. 

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. 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Україна і Велика Британія працюють над Угодою про цифрову 

торгівлю 

 

ВРУ гармонізує українське законодавство з європейськими нормами 

у сфері охорони прав на сорти рослин 
 

Експорт української агропродукції за першу половину листопада 

 

В Україні затверджено Гігієнічні вимоги до виробництва та обігу 

харчових продуктів тваринного походження 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Воєнний стан. Чи може платник ПДВ зареєструвати податкову 

накладну у вихідний день, якщо він є граничним днем реєстрації 

податкової накладної? 

 

Чи необхідно підприємству надавати до податкового органу 

повідомлення про закриття рахунків в іноземних банках? 

 

Чи можна зберігати пальне для власних потреб без наявності 

ліцензії у період воєнного стану? 
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Як повинні складатись первинні документи для визначення об’єкта 

оподаткування податком на прибуток підприємств? 

 

З яких питань суб’єкту господарювання доцільно звертатись 

безпосередньо до центрів сервісного обслуговування РРО? 

 

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА  

 
Триває серія навчально-консультаційних заходів для бізнесу, що реалізується 

Запорізькою і Сумською ТПП за підтримки Програми розвитку ООН та 

Європейського Союзу.  

 

ЯКЩО ВИ НЕ МАЛИ МОЖЛИВОСТІ  ДОЛУЧИТИСЯ 

ОНЛАЙН, ПРОПОНУЄМО ПЕРЕГЛЯГНУТИ 

ВІДЕОЗАПИСИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:  
 

Вебінар «Грантові проєкти для промисловців». Відеозапис 

 

Вебінар «Як забезпечити надійність та швидкість від 

постачальників?». Відеозапис 

 

Вебінар «Аналіз ринків як ефективний інструмент з пошуку 

партнерів». Відеозапис 

 

 

 

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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