
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

06.12.2022 

 

6 грудня – День Збройних Сил України! 

 

 
 

Дякуємо Українським воїнам за сміливість, незламність і відвагу, нашу 

можливість працювати і разом наближати нашу Перемогу! 
 

 

25 років системі Торгово-промислових палат незалежної України! 
 

 
 

2 грудня 1997 року вступив у дію Закон України “Про торгово-промислові палати 

в Україні”. 

 

Завданням ТПП законодавчо визначено “сприяння розвиткові 

зовнішньоекономічних зв’язків, експорту українських товарів і послуг, подання 

практичної допомоги підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій 

на внутрішньому та зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва”. 

  

Запорізька торгово-промислова палата є частиною національної та світової 

системи торгово-промислових палат. Працюємо разом! 

https://www.cci.zp.ua/25-rokiv-systemi-torgovo-promyslovyh-palat-nezalezhnoyi-ukrayiny/


УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроєкт про 

електронні довірчі послуги та електронну ідентифікацію 

 

 

СПІВПРАЦЯ І КООПЕРАЦІЯ 
 

Завершилася українська бізнес-місія до Латвії з вивчення 

енергетичного та переробного секторів 

 

Представники Запоріжжя взяли участь у бізнес-турі у сфері 

інформаційних технологій 

 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата організувала участь запорізьких компаній 

у восьми бізнес-турах до Івано-Франківська. Заходи організовані в рамках проєкту 

«Розвиток бізнес сектору України» за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID), який реалізує команда регіональних ТПП. 

 

Розповідає учасниця бізнес-турів, співвласниця друкарні “Успіх Принт” 

Катерина Соколова (м. Запоріжжя): 

 

- Ми взяли участь у трьох бізнес-турах, присвячених ІТ-технологіям, харчовій 

промисловості та туризму. 

Наша основна мета: пошук нових ділових зв’язків та клієнтів.  

Ця ініціатива для бізнесу – гарна підтримка підприємців, нашого бойового духу. 

Усі розуміють, що бізнес, який працює, – це наш економічний фронт, а створення 

майданчику для обміну досвідом надихає та надає сил для подальшої роботи. 

Ми дуже вдячні за можливість участі у такому проєкті і раді нашим новим 

клієнтам!» 

https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-uhvalyla-yevrointegraczijnyj-zakonoproyekt-pro-elektronni-dovirchi-poslugy-ta-elektronnu-identyfikacziyu/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-uhvalyla-yevrointegraczijnyj-zakonoproyekt-pro-elektronni-dovirchi-poslugy-ta-elektronnu-identyfikacziyu/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinska-biznes-misiya-vyvchaye-energetychnyj-ta-pererobnyj-sektory-latviyi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinska-biznes-misiya-vyvchaye-energetychnyj-ta-pererobnyj-sektory-latviyi/
https://www.cci.zp.ua/predstavnyky-zaporizhzhya-vzyaly-uchast-u-biznes-turi-u-sferi-informaczijnyh-tehnologij/
https://www.cci.zp.ua/predstavnyky-zaporizhzhya-vzyaly-uchast-u-biznes-turi-u-sferi-informaczijnyh-tehnologij/


НОВИНИ МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

 

Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу: перші підсумки 

роботи 

 
 

«Разом до відновлення!» – цей слоган дуже точно відображає основну мету 

діяльності Мережі координаційних центрів підтримки бізнесу. Чотири місяці 

тому Запорізька торгово-промислова палата, інші регіональні палати і ТПП 

України почали реалізацію спільного проєкту в рамках швейцарсько-українського 

проєкту “Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх 

підприємств в Україні”, який впроваджується Програмою розвитку ООН в 

Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством економіки України і за підтримки 

Швейцарії. 

 

Це перш за все робота з бізнесом за такими напрямами: релокація, відновлення 

або перезапуск, розширення діяльності та активізація експортно-імпортних 

операцій. Для системи ТПП проєкт є логічним продовженням діяльності з 

підтримки бізнесу в умовах війни. Адже ми працюємо як разом з партнерами в 

Україні і за кордоном, так і з програмами міжнародної підтримки, спрямовуючи 

максимум зусиль на допомогу українським компаніям. 

Наша робота триває. 

 

 

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

ДЕТАЛЬНІШЕ 

 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-pidtrymky-biznesu-pidsumky-roboty/
https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-pidtrymky-biznesu-pidsumky-roboty/
https://www.cci.zp.ua/merezha-koordynaczijnyh-czentriv-pidtrymky-biznesu-pidsumky-roboty/


АНОНСИ 
 

Запорізька і Сумська ТПП запрошують долучатися до заходів 

проєкту для бізнесу за підтримки ЄС та ПРООН 

 

 
 

Цього тижня відбудуться: 

 

✔ 6 грудня -  "Особливості участі в закордонних виставках під час війни"  
Спікер: Олексій Грушецький, радник директора державної установи "Офісу з 
розвитку підприємництва та експорту" 
 

✔ 8 грудня - «Практичні питання застосування національної електронної 
транзитної системи та міжнародного застосування NCTS» 
Спікери: Андрій Куц, віцепрезидент Запорізької ТПП, Олександр Губа, начальник 
управління сертифікації та декларування ЗТПП, експерти митниці (спікери 
уточнюються) 
 
Початок об 11.00 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

 

Конференція “Чи запрацює в Україні “п’ятий безвіз” в 2023 році?” 

 

 
 

7 грудня 2022 

Початок об 10.00. Онлайн 

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
https://www.cci.zp.ua/konferencziya-chy-zapraczyuye-v-ukrayini-pyatyj-bezviz-v-2023-roczi-7-grudnya-2022/
https://www.cci.zp.ua/konferencziya-chy-zapraczyuye-v-ukrayini-pyatyj-bezviz-v-2023-roczi-7-grudnya-2022/


Французько-Український економічний форум у Києві 

 
13 грудня 2022  

Формат: офлайн 

 

 
 

Роботу форуму синхронізовано з двосторонньою Конференцією з підтримки 

стійкості та відбудови України у Парижі того ж дня. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/gG2FBT9otJEd9N9p7 

 

Українсько – Австрійський бізнес-форум 
 

 
 

15 грудня 2022 

м. Відень 

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/MMTJ3dckNJKHWivDA 

 

Міжрегіональний бізнес-форум у м. Івано-Франківськ 

 

 
 

15-16 грудня 2022 року  

За додатковою інформацією звертайтеся до Запорізької ТПП  

за тел. 050-484-11-97, e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

 

https://www.cci.zp.ua/franczuzko-ukrayinskyj-ekonomichnyj-forum-u-kyyevi/
https://forms.gle/gG2FBT9otJEd9N9p7
https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-avstrijskyj-biznes-forum-15-grudnya-2022/
https://forms.gle/MMTJ3dckNJKHWivDA
https://www.cci.zp.ua/mizhregionalnyj-biznes-forum-u-m-ivano-frankivsk-15-16-grudnya-2022/
mailto:oso@cci.zp.ua


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

Як мінімізувати втрати від повітряних тривог та відключення 

електроенергії? 

 
Вже понад 9 місяців військова агресія російської федерації проти України щодня 

призводить до значних негативних змін у бізнес-середовищі. На жаль, удари по 

об’єктам інфраструктури, які вчиняє країна-агресор останнім часом, завдають 

великих проблем бізнесу, а відключення електроенергії та зупинка виробничого 

процесу під час повітряних тривог дуже часто унеможливлюють виконання 

певних зобов’язань, що призводить до ризику накладення штрафних санкцій за 

такі порушення. 

 

Як мінімізувати втрати підприємства у цих складних ситуаціях, ро’зяснює 

віцепрезидент Запорізької ТПП Андрій Куц: 

 

 
 

- У таких випадках експерти Запорізької ТПП рекомендують оформити висновок 

про істотну зміну обставин, який передбачений ст. 652 Цивільного кодексу 

України, що може бути підставою для внесення змін до умов договору, в тому 

числі щодо строків виконання зобов’язань. 

 

Пакет документів в цьому випадку мінімальний, а саме – заява в довільній формі, 

контракт, опис бізнес-процесу, скан-копія графіку відключень з сайту обленерго 

або документ компетентного органу про тривалість повітряних тривог, лист-

повідомлення контрагента за контрактом. 

 

Також, за необхідності, може бути оформлений Сертифікат про форс-мажорні 

обставини. Форми заяв для отримання сертифікату розміщені на сайті 

Запорізької ТПП:  https://www.cci.zp.ua/pidtverdzhennya-fors-mazhornyh-obstavyn/, а 

стосовно необхідного пакету документів експерти Палати нададуть 

індивідуальну консультацію. 

 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ 

https://www.cci.zp.ua/yak-minimizuvaty-vtraty-vid-povitryanyh-tryvog-ta-vidklyuchennya-elektroenergiyi/
https://www.cci.zp.ua/yak-minimizuvaty-vtraty-vid-povitryanyh-tryvog-ta-vidklyuchennya-elektroenergiyi/
https://www.cci.zp.ua/pidtverdzhennya-fors-mazhornyh-obstavyn/
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/


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 

 

 

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  

 

 

 
 

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 

 

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


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 

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 

https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
https://www.cci.zp.ua/nezalezhna-ekspertna-oczinka/
https://online.cci.zp.ua/login
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/poperednya-identyfikacziya-tovariv-u-galuzi-derzhavnogo-eksportnogo-kontrolyu/
https://www.cci.zp.ua/poperednya-identyfikacziya-tovariv-u-galuzi-derzhavnogo-eksportnogo-kontrolyu/
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. 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Підбірка запитів і пропозицій від EEN-Ukraine 
 

Запорізька ТПП - офіційний партнер програми EEN у нашому регіоні. 

 

Німецька компанія шукає нових постачальників свинцевих, цинкових і олов’яних 

анодів. 

 

Французький бренд органічних парфумів шукає дистриб’юторів як для 

роздрібних, так і для онлайн-продажів. 

 

Болгарська фабрика з переробки меду та вуликова ферма шукають 

постачальників необробленого традиційного та органічного меду/продуктів з 

меду. 

 

З питань пошуку партнерів, розміщення комерційних пропозицій Вашої компанії на 

платформі EEN 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 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

«Запоріжсталь»: підсумки виробництва у листопаді 2022 р. 

 

Компанія «ЛІЗМАРК»: виробник підйомників різного призначення 
 

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 
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https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-pidsumky-vyrobnycztva-u-lystopadi-2022-r/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-lizmark-vyrobnyk-pidjomnykiv-riznogo-pryznachennya/
mailto:oso@cci.zp.ua


АКТУАЛЬНО 

 

Україна та Велика Британія уклали Угоду про цифрову торгівлю: 

що це означає і як працюватиме 

 

Уряд звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та 

комплектуючі для виготовлення електрогенераторів, а також 

обладнання супутникового інтернету 

 

Україна з 2023 року отримає статус афільованого члена в CEN-

CENELEC 

 

КМУ заборонив експорт паливної деревини 

 

Експорт рослинної продукції за кордон: як отримати 

фітосанітарний сертифікат 

 

Реєстрація технологічного транспорту відтепер доступна в 

електронному вигляді 

 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Що змінилося у формі податкової декларації з плати за землю? 

 

Коли податкові вимоги вважаються відкликаними? 

 

Чи повинен член фермерського господарства знятись з обліку як 

платник єдиного внеску, якщо він уклав трудовий договір з 

роботодавцем? 

 

Як оформлюються копії документів, що надаються платниками 

податків на вимогу податкових органів? 

 

Воєнний стан. За якою ставкою ПДВ оподатковуються операції з 

ввезення та постачання пального та нафтопродуктів? 
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Чи може підприємство, яке перейшло на єдиний податок, подати 

декларацію з податку на прибуток з позначкою «звітна» за період, в 

якому перебувало на загальній системі оподаткування? 

 

Які відомості повинна містити податкова вимога? 

 

 

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 «Умови поставки у військовий час. Як працювати для 

зменшення ризиків?» 

 

Вебінар «Як і коли варто захищати свій бренд або коротко про 

торговельну марку» 

 

Вебінар «Інструменти оптимізації процесів оформлення в режимах 

експорт та імпорт 

 

Вебінар «Нововведення в сфері ЗЕД, нові можливості та потенційні 

спрощення для бізнесу» 

 

 

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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