
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

1.11.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

ТПП України взяла участь у роботі Німецько-Українського 

економічного форуму у Берліні 

 
5-й Німецько-Український економічний форум відбувся в Берліні 24 жовтня 2022 

року. Провідним лейтмотивом бізнес-заходу стала підготовка до відбудови 

України. Форум відкрили Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф 

Шольц та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, президент Асоціації торгово-

промислових палат Німеччини (DIHK) Петер Адріан та віце-голова Німецької 

Східної Бізнес Асоціації (OA) Ганс-Ульріх Енгель. Національну систему палат на 

форумі представив президент ТПП України Геннадій Чижиков. 

 

 
 

 

Латвія надає беззаперечну підтримку Україні! 

 
Цими днями представники 18 українських компаній знайомляться з командами та 

виробничими потужностями 28 латвійських підприємств та організацій під час 

ділового візиту до Латвії. У їх числі – представник Запорізького регіону – керівник 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Дніпро” Владислав 

Сергієнко. Візит організований ТПП України у партнерстві з Латвійською ТПП. 

https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-vzyala-uchast-u-roboti-nimeczko-ukrayinskogo-ekonomichnogo-forumu-u-berlini/
https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-vzyala-uchast-u-roboti-nimeczko-ukrayinskogo-ekonomichnogo-forumu-u-berlini/


Запорізькі підприємці під час ділових візитів до Прикарпаття 

знаходять нових партнерів 

 

 
 

Тривають бізнес-тури до Прикарпаття, у яких беруть участь і запорізькі 

підприємці. Цього разу у фокусі уваги – деревообробна галузь та меблева 

промисловість. Діловий візит став можливим завдяки участі Запорізької торгово-

промислової палати – разом з колегами з інших регіональних палат –  у програмі 

«Розвиток бізнес-сектору України». 

 

Голова фермерського господарства «Фітоазов» Василь Тютюник вже не вперше 

стає учасником бізнес-туру до Прикарпаття. Підприємець коментує: 

 

«На запрошення Запорізької ТПП мали змогу взяти участь у бізнес-турах до Івано-

Франківської області. Надзвичайно цікаві та корисні події, знання, знайомства. 

Знайшли партнерів та започатковуємо нові проєкти». 

 

Грантові можливості для бізнесу 

 

Проєкт “Український Бізнес в Дії” 

 
 

https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemczi-pid-chas-dilovyh-vizytiv-do-prykarpattya-znahodyat-novyh-partneriv/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemczi-pid-chas-dilovyh-vizytiv-do-prykarpattya-znahodyat-novyh-partneriv/
https://www.cci.zp.ua/proyekt-ukrayinskyj-biznes-v-diyi/


ВАЖЛИВО! 

 

Запорізька торгово-промислова палата видає підтверджуючі 

документи підприємствам, що працюють на підконтрольній Україні 

території 

 
 

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 

 

 
 

 

Відбулось сьоме засідання комітету Асоціації Україна – ЄС у 

торговельному складі 

 

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/
mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/vidbulos-some-zasidannya-komitetu-asocziacziyi-ukrayina-yes-u-torgovelnomu-skladi/
https://www.cci.zp.ua/vidbulos-some-zasidannya-komitetu-asocziacziyi-ukrayina-yes-u-torgovelnomu-skladi/


Україна та Чехія розпочали співробітництво у сфері стандартизації, 

метрології та оцінки відповідності 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Компанія GREEN SYSTEM розробила серію зовнішніх акумуляторів 

підвищеної ємності 

 

«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 

 

 

НОВИНИ МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

 

Експерти Запорізької ТПП консультують бізнес з питань пошуку 

партнерів 

 

Майстер-клас на тему збуту агропродукції в умовах воєнного стану. 

Відеозапис 

 

Працює «гаряча лінія» для підприємців 

 

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-chehiya-rozpochaly-spivrobitnycztvo-u-sferi-standartyzacziyi-metrologiyi-ta-oczinky-vidpovidnosti/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-chehiya-rozpochaly-spivrobitnycztvo-u-sferi-standartyzacziyi-metrologiyi-ta-oczinky-vidpovidnosti/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-green-system-rozrobyla-seriyu-zovnishnih-akumulyatoriv-pidvyshhenoyi-yemnosti/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-green-system-rozrobyla-seriyu-zovnishnih-akumulyatoriv-pidvyshhenoyi-yemnosti/
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
https://www.cci.zp.ua/eksperty-zaporizkoyi-tpp-konsultuyut-biznes-z-pytan-poshuku-partneriv/
https://www.cci.zp.ua/eksperty-zaporizkoyi-tpp-konsultuyut-biznes-z-pytan-poshuku-partneriv/
https://www.cci.zp.ua/majster-klas-na-temu-zbutu-agroprodukcziyi-v-umovah-voyennogo-stanu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/majster-klas-na-temu-zbutu-agroprodukcziyi-v-umovah-voyennogo-stanu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/razom-do-vidnovlennya-vidkryto-garyachu-liniyu-dlya-pidpryyemcziv/


 
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 
 

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. 

 

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. 

 

Цього тижня відбудуться: 

 
1 листопада 2022 - Застосування РРО/ПРРО 

Резидентство. Куди сплачувати податки? 

 

2 листопада - Співробітники в умовах воєнного стану. Прийняття, звільнення,  

віддалена та надомна робота. 

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/


4 листопада - Франшиза чи власний бренд? Що краще купити франшизу чи  

розвивати власний бренд? Що таке франшиза? Чому розглядають купівлю  

франшизи? 

 

Початок об 11.00 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

 

 

Економічний форум «Україна-Туреччина. Мерсін-2022» 

 

 
 
2 листопада 2022 
Офлайн / онлайн 

 

Виставка досягнень медицини та медичної техніки Medbaltica 2022 

(м. Рига) 

 

 
 

1 - 3 грудня 2022 

м. Рига, Латвія 

https://cutt.ly/xB4x7oL
https://www.cci.zp.ua/ekonomichnyj-forum-ukrayina-turechchyna-mersin-2022/
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 

 

Світовий банк відзначив ефективність українських реформ у сфері 

оренди землі 

 

В Україні затверджено Вимоги до ідентифікаційної позначки та 

порядку її нанесення 

 

Реформа сфери інтелектуальної власності: функції від Укрпатенту 

передадуть державній організації УКРНОІВІ 

 

Польща сприятиме активнішому експорту української 

агропродукції через ЄС 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Комерційні запити європейських компаній від мережі EEN 

 

 

Національне Агентство Угорщини зі сприяння інвестуванню 

оновило стратегію відбору проєктів 
 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП ДЛЯ БІЗНЕСУ  

 

 

ЕКСПЕРТИЗА 
 

Фіксація та оцінка пошкодженого майна 

 

 

https://www.cci.zp.ua/svitovyj-bank-vidznachyv-efektyvnist-ukrayinskyh-reform-u-sferi-orendy-zemli/
https://www.cci.zp.ua/svitovyj-bank-vidznachyv-efektyvnist-ukrayinskyh-reform-u-sferi-orendy-zemli/
https://www.cci.zp.ua/v-ukrayini-zatverdzheno-vymogy-do-identyfikaczijnoyi-poznachky-ta-poryadku-yiyi-nanesennya/
https://www.cci.zp.ua/v-ukrayini-zatverdzheno-vymogy-do-identyfikaczijnoyi-poznachky-ta-poryadku-yiyi-nanesennya/
https://www.cci.zp.ua/reforma-sfery-intelektualnoyi-vlasnosti-funkcziyi-vid-ukrpatentu-peredadut-derzhavnij-organizacziyi-ukrnoivi/
https://www.cci.zp.ua/reforma-sfery-intelektualnoyi-vlasnosti-funkcziyi-vid-ukrpatentu-peredadut-derzhavnij-organizacziyi-ukrnoivi/
https://www.cci.zp.ua/polshha-spryyatyme-aktyvnishomu-eksportu-ukrayinskoyi-agroprodukcziyi-cherez-yes/
https://www.cci.zp.ua/polshha-spryyatyme-aktyvnishomu-eksportu-ukrayinskoyi-agroprodukcziyi-cherez-yes/
https://www.cci.zp.ua/komerczijni-zapyty-yevropejskyh-kompanij-vid-merezhi-een/
https://www.cci.zp.ua/naczionalne-agentstvo-ugorshhyny-zi-spryyannya-investuvannyu-onovylo-strategiyu-vidboru-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/naczionalne-agentstvo-ugorshhyny-zi-spryyannya-investuvannyu-onovylo-strategiyu-vidboru-proyektiv/
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 

 

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 

 

ЗАСВІДЧЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН 

 

 
• Шановні підприємці! Нагадуємо, що діє загальний офіційний лист ТПП України від 

28.02.2022 щодо засвідчення форс-мажорних обставин. 

 

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


• 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  

 

ФОП змінив місцезнаходження. Куди сплачувати ПДФО та 

подавати звітність? 

 

Як оподатковується дохід громадянина від операцій з 

криптовалютою? 

 

Чи повинен ФОП подавати декларацію з плати за землю? 

 

Скільки видів діяльності можна зазначати в заяві про застосування 

спрощеної системи оподаткування? 

 

Як юридична особа може отримати технологічні кваліфіковані 

сертифікати? 

 

Як діяти у разі зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН? 

 

Дата виникнення податкового зобов’язання з ПДВ у разі експорту 

товарів 
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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 

n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
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