
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

8.11.2022 

 

Бізнес визнав систему ТПП України лідером з підтримки 

експортерів! 

 

 
 
За результатами опитування українських і міжнародних агротрейдерів, 

проведеного АПД Україна (Німецько-український агрополітичний діалог) та 

Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), 

більшість трейдерів, які займаються експортом/імпортом в Україні, 

звертаються до системи ТПП. 

У Запорізькому регіоні широкий спектр послуг для експортерів надає Запорізька 

торгово-промислова палата: від аналізу потенційних ринків збуту, пошуку 

партнерів – до сертифікації походження товарів і послуг і митного оформлення.  

Ми вдячні, що бізнес цінує нашу роботу й довіряє системі ТПП України!  

Продовжуємо спільну роботу для просування українського експорту, підтримку 

імпортерів! 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про 

поштовий зв’язок 

https://www.cci.zp.ua/biznes-vyznav-systemu-tpp-ukrayiny-liderom-z-pidtrymky-eksporteriv/
https://www.cci.zp.ua/biznes-vyznav-systemu-tpp-ukrayiny-liderom-z-pidtrymky-eksporteriv/
https://drive.google.com/file/d/1hMo_MtjD1XKWFrDZMiNOgC3zSAIlfbbB/view
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-ukrayiny-uhvalyla-v-czilomu-zakonoproyekt-pro-poshtovyj-zvyazok/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-ukrayiny-uhvalyla-v-czilomu-zakonoproyekt-pro-poshtovyj-zvyazok/


 

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який регулюватиме 

питання безпечності матеріалів, які контактують з харчовими 

продуктами 

 

13 нових проєктів розвиватимуть потенціал для 72 організацій в 

Україні в межах Програми ЄС Еразмус+ 
 

 

ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

Проєкт “Український Бізнес в Дії” 

 
 

ВАЖЛИВО! 

 

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/verhovna-rada-uhvalyla-v-czilomu-zakonoproyekt-yakyj-regulyuvatyme-pytannya-bezpechnosti-materialiv-yaki-kontaktuyut-z-harchovymy-produktamy/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-uhvalyla-v-czilomu-zakonoproyekt-yakyj-regulyuvatyme-pytannya-bezpechnosti-materialiv-yaki-kontaktuyut-z-harchovymy-produktamy/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-uhvalyla-v-czilomu-zakonoproyekt-yakyj-regulyuvatyme-pytannya-bezpechnosti-materialiv-yaki-kontaktuyut-z-harchovymy-produktamy/
https://www.cci.zp.ua/13-novyh-proyektiv-rozvyvatymut-potenczial-dlya-72-organizaczij-v-ukrayini-v-mezhah-programy-yes-erazmus/
https://www.cci.zp.ua/13-novyh-proyektiv-rozvyvatymut-potenczial-dlya-72-organizaczij-v-ukrayini-v-mezhah-programy-yes-erazmus/
https://www.cci.zp.ua/proyekt-ukrayinskyj-biznes-v-diyi/
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 

 

 

Більше інформації – у розділі «ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП 

ДЛЯ БІЗНЕСУ»  

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

«Запоріжсталь» підтвердив відповідність міжнародним стандартам 

якості, екології, охорони праці та енергетичного менеджменту 

 

«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 

 

Працює «гаряча лінія» для підприємців 

 
Вже понад місяць у межах проєкту за підтримки ПРООН працює єдина 

телефонна «гаряча лінія» Мережі координаційних центрів підтримки бізнесу.  

Протягом цього часу консультаційну підтримку отримали більше 200 підприємців 

з різних куточків України. 

Найпоширеніші теми звернень: 

• Засвідчення форс-мажорних обставин 

• Сертифікація походження товарів 

• Карнети А.Т.А. 

• Організація експорту 

mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-pidtverdyv-vidpovidnist-mizhnarodnym-standartam-yakosti-ekologiyi-ohorony-praczi-ta-energetychnogo-menedzhmentu/
https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-pidtverdyv-vidpovidnist-mizhnarodnym-standartam-yakosti-ekologiyi-ohorony-praczi-ta-energetychnogo-menedzhmentu/
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/razom-do-vidnovlennya-vidkryto-garyachu-liniyu-dlya-pidpryyemcziv/


• Релокація бізнесу 

• Публічні закупівлі 

• Цінові довідки та інші експертні питання 

• Маркетинг, пошук нових ринків збуту. 

Звертайтеся до Мережі координаційних центрів підтримки бізнесу і отримайте 

консультацію за єдиним телефоном 044 - 334-64-13. 

 

 
 

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 

 

 
 

 

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. 

 

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: 

 
8 листопада - Актуальність форс-мажорних обставин у період воєнного стану. 

Практичний досвід. 

 

9 листопада - Державні закупівлі в ЄС, правила отримання контрактів для 

українських компаній. 

 

10 листопада - Digital Marketing (цифровий маркетинг) для експортера. 

 
Початок об 11.00 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

 

Бізнес-тур до м. Івано-Франківськ для представників ІТ-галузі 
 

 
 

15 листопада 2022 

м. Івано-Франківськ 

 

 

 

 

https://cutt.ly/xB4x7oL
https://www.cci.zp.ua/biznes-tur-do-m-ivano-frankivsk-dlya-predstavnykiv-it-galuzi/


Українсько-словенська онлайн-конференція 

 

 
16 листопада 2022 

Онлайн 
 

 

Майстер-клас «Як підтвердити відповідність матеріалів для 

контакту з харчовими продуктами при експорті до ЄС» 

 
 

17 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 

 

 
 

https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-slovenska-onlajn-konferencziya/
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/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/


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 

 

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 податків і 

фінансів, кадрового законодавства у воєнний час, франчайзингу. 

 

ЯКЩО ВИ НЕ МАЛИ МОЖЛИВОСТІ  ДОЛУЧИТИСЯ 

ОНЛАЙН, ПРОПОНУЄМО ПЕРЕГЛЯГНУТИ 

ВІДЕОЗАПИСИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:  

 

 

Вебінар “Застосування РРО/ПРРО. ФОП під час воєнного стану” 

 

Вебінар «Резидентство. Куди сплачувати податки?» 

 

Вебінар «Співробітники в умовах воєнного стану» (трудове 

законодавство) 

 

Вебінар «Франшиза чи власний бренд?» 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

При Міненерго створено Міжнародну енергетичну консультативну 

раду високого рівня 

 

Україна і ЄС солідарні в протистоянні енергетичним викликам 

 

Уряд виділив додаткові 380 млн грн на гранти переробним 

підприємствам у рамках програми єРобота 

 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfAOj3BGF1FuU…/viewform
https://www.cci.zp.ua/vebinar-zastosuvannya-rro-prro-fop-pid-chas-voyennogo-stanu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-rezydentstvo-kudy-splachuvaty-podatky-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-spivrobitnyky-v-umovah-voyennogo-stanu-trudove-zakonodavstvo-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-spivrobitnyky-v-umovah-voyennogo-stanu-trudove-zakonodavstvo-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-franshyza-chy-vlasnyj-brend-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/pry-minenergo-stvoreno-mizhnarodnu-energetychnu-konsultatyvnu-radu-vysokogo-rivnya/
https://www.cci.zp.ua/pry-minenergo-stvoreno-mizhnarodnu-energetychnu-konsultatyvnu-radu-vysokogo-rivnya/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-i-yes-solidarni-v-protystoyanni-energetychnym-vyklykam/
https://www.cci.zp.ua/uryad-vydilyv-dodatkovi-380-mlg-grn-na-granty-pererobnym-pidpryyemstvam-u-ramkah-programy-yerobota/
https://www.cci.zp.ua/uryad-vydilyv-dodatkovi-380-mlg-grn-na-granty-pererobnym-pidpryyemstvam-u-ramkah-programy-yerobota/


Україна тимчасово зупиняє дію спеціального мита на ПВХ-

сировину для виробництва віконного профілю 

 

Затверджено Проєкт Закону України «Про ратифікацію Рамкової 

угоди між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про 

економічне співробітництво у розвитку проєктів» 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП ДЛЯ БІЗНЕСУ  

 

ЕКСПЕРТИЗА 
 

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 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-tymchasovo-zupynyaye-diyu-speczialnogo-myta-na-pvh-syrovynu-dlya-vyrobnycztva-vikonnogo-profilyu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-tymchasovo-zupynyaye-diyu-speczialnogo-myta-na-pvh-syrovynu-dlya-vyrobnycztva-vikonnogo-profilyu/
https://www.cci.zp.ua/zatverdzheno-proyekt-zakonu-ukrayiny-pro-ratyfikacziyu-ramkovoyi-ugody-mizh-uryadom-ukrayiny-ta-uryadom-respubliky-avstriya-pro-ekonomichne-spivrobitnycztvo-u-rozvytku-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/zatverdzheno-proyekt-zakonu-ukrayiny-pro-ratyfikacziyu-ramkovoyi-ugody-mizh-uryadom-ukrayiny-ta-uryadom-respubliky-avstriya-pro-ekonomichne-spivrobitnycztvo-u-rozvytku-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/zatverdzheno-proyekt-zakonu-ukrayiny-pro-ratyfikacziyu-ramkovoyi-ugody-mizh-uryadom-ukrayiny-ta-uryadom-respubliky-avstriya-pro-ekonomichne-spivrobitnycztvo-u-rozvytku-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
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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. 
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ЗАКОНОДАВСТВО  

 

З 1 січня 2023 року діятиме нова форма податкової декларації про 

майновий стан і доходи 

 

Як перереєструвати ПРРО, якщо змінилась адреса господарської 

одиниці? 

 

Чи визнається іноземна компанія контрольованою, якщо фізична 

особа – резидент України є прямим власником цієї кампанії, але 

володіє часткою – 50 відсотків? 

 

Чи можна платникам єдиного податку за ставкою 2 відсотки 

здійснювати негрошові розрахунки? 

 

В який термін ФОП – платник єдиного податку (2 відсотки) у разі 

переходу на загальну систему подає заяву про застосування 

спрощеної системи оподаткування з позначкою «Відмова»? 

 

Скільки видів діяльності можна зазначати в заяві про застосування 

спрощеної системи оподаткування? 

 

 

 

 

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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