
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

13.12.2022 

 

Минулий тиждень був насиченим на події, що сприяють розвитку торгово-

економічного співробітництва, розвитку експортного потенціалу  запорізького 

бізнесу. Зокрема, експерти Запорізької ТПП взяли участь у роботі Українсько-

Чеського онлайн-бізнес-форуму. Перспективи промислового безвізу обговорювали 

під час онлайн-конференції “Чи запрацює в Україні “п’ятий безвіз” в 2023 році?”. 

Також - спільно з Запорізькою митницею організували консультаційну сесію для 

бізнесу з практичних питань застосування національної електронної транзитної 

системи та NCTS, тобто – «митного безвізу». 

Дякуємо за співпрацю і запрошуємо стежити за нашими анонсами і новинами! 

 

 

 
 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

 Українсько-Чеський бізнес-форум: нові можливості для 

партнерства  

 
Експерти Запорізької торгово-промислової палати, представники компаній – 

членів Запорізької ТПП взяли участь в Українсько-Чеському бізнес-форумі. 

 

У центрі уваги – питання кооперації в енергетичній сфері, технологічних, 

промислових, переробних галузях. Онлайн-захід відбувся за участі українських і 

чеських дипломатів, профільних міністерств, керівництва ТПП обох країн. 

 

https://www.cci.zp.ua/praczyuyemo-spilno-z-programamy-mizhnarodnoyi-pidtrymky-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/praczyuyemo-spilno-z-programamy-mizhnarodnoyi-pidtrymky-biznesu/


Президент Чеської палати Володимир Длоугі під час заходу підтвердив незмінну 

підтримку України і віру в нашу Перемогу, готовніть продовжувати спільну 

роботу для активізації двосторонніх економічних відносин. 

 

Запорізька торгово-промислова палата має  успішний досвід співпраці з чеськими 

колегами. Діє офіційна Угода з Регіональною торговою палатою м. Брно, ТПП 

Злінського краю. 

 

Продовженням українсько-чеської онлайн-конференції, що відбулася влітку цього 

року, стала тісна співпраця, обмін діловою інформацією Запорізької ТПП і 

Південночеської торгової палати. 

Спільна робота триває. Дякуємо Чехії за підтримку України і українського 

бізнесу! 

 

Президент ТПП України Геннадій Чижиков представив систему 

палат на Export Credit Forum 2022 

 

 
 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Уряд ухвалив Стратегію комунікації з питань європейської 

інтеграції України до 2026 року 

 

Відбулася онлайн-конференція “Чи запрацює в Україні “п’ятий 

безвіз” в 2023 році?” 

 

Двостороння зустріч ЄС – Україна щодо функціонування програми 

АЕО (Авторизовані економічні оператори) 

 

https://www.cci.zp.ua/prezydent-tpp-ukrayiny-gennadij-chyzhykov-predstavyv-systemu-palat-na-export-credit-forum-2022/
https://www.cci.zp.ua/prezydent-tpp-ukrayiny-gennadij-chyzhykov-predstavyv-systemu-palat-na-export-credit-forum-2022/
https://www.cci.zp.ua/uryad-uhvalyv-strategiyu-komunikacziyi-z-pytan-yevropejskoyi-integracziyi-ukrayiny-do-2026-roku/
https://www.cci.zp.ua/uryad-uhvalyv-strategiyu-komunikacziyi-z-pytan-yevropejskoyi-integracziyi-ukrayiny-do-2026-roku/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-vyrobnyky-vzyaly-uchast-v-onlajn-konferencziyi-chy-zapraczyuye-v-ukrayini-pyatyj-bezviz-v-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-vyrobnyky-vzyaly-uchast-v-onlajn-konferencziyi-chy-zapraczyuye-v-ukrayini-pyatyj-bezviz-v-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/dvostoronnya-zustrich-yes-ukrayina-shhodo-funkczionuvannya-programy-aeo/
https://www.cci.zp.ua/dvostoronnya-zustrich-yes-ukrayina-shhodo-funkczionuvannya-programy-aeo/


НОВИНИ МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 

 
 

Огляд онлайн-платформ для пошуку партнерів та проведення В2В-перемовин 

 

 

 
 

Приймаємо запити за такими основними напрямами: 

 переміщення / релокація бізнесу 

 відновлення /перезапуск бізнесу 

 розширення діяльності / активізація експортно-імпортних операцій 

 

Телефон «гарячої лінії»: 044 - 334-64-13 (вартість дзвінків згідно з тарифами 

оператора) 

 

Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу «Разом до відновлення» 

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

Харківською ТПП і Торгово-промисловою палатою України.  

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Компанія «ІНФОКОМ ЛТД» опанувала технологію виробництва 

«зеленого» водню методом електролізу води 

 

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://catalog.cci.zp.ua/oglyad-onlajn-platform-dlya-poshuku-partneriv-ta-provedennya-v2v-peremovyn/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-opanuvala-tehnologiyu-vyrobnycztva-zelenogo-vodnyu-metodom-elektrolizu-vody/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-opanuvala-tehnologiyu-vyrobnycztva-zelenogo-vodnyu-metodom-elektrolizu-vody/
mailto:oso@cci.zp.ua


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: 

 

✔ 13 грудня – вебінар «Пошук нових каналів збуту та підвищення продажів під 

час війни»; 

«Практикум з розвитку життєстійкості для власника бізнесу та команди» 

Початок о 10.00 

 

✔ 14 грудня - вебінар "Антикризовий маркетинг для МСБ"  

 

✔ 15 грудня - вебінар "Ефективна віддалена робота. Виклики нового часу"  

Початок об 11.00 

 
Спікерка: Світлана Насирова, сертифікована бізнес-тренерка, ведуча 

стратегічних і командних сесій; бізнес-консультантка зі стратегічного 

маркетингу, розвитку та сталості бізнесу 

 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

 

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


Французько-Український економічний форум у Києві 

 

 
 
13 грудня 2022 

Офлайн 

Роботу форуму синхронізовано з двосторонньою Конференцією з підтримки 

стійкості та відбудови України у Парижі. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/gG2FBT9otJEd9N9p7 

 

Онлайн-захід «Вплив воєнного стану на оподаткування малих та 

середніх підприємств» 

 

 
 
14 грудня 2022 

Онлайн-захід Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при ТПП 

України 

 

 

Проєкт ІТС запрошує українські компанії до участі у колективному 

стенді на Міжнародній виставці Gulfood 2023 

 

 
20-24 лютого 2022 

Дубаї, ОАЕ 

 

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

https://www.cci.zp.ua/franczuzko-ukrayinskyj-ekonomichnyj-forum-u-kyyevi/
https://forms.gle/gG2FBT9otJEd9N9p7
https://www.cci.zp.ua/onlajn-zahid-vplyv-voyennogo-stanu-na-opodatkuvannya-malyh-ta-serednih-pidpryyemstv/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-zahid-vplyv-voyennogo-stanu-na-opodatkuvannya-malyh-ta-serednih-pidpryyemstv/
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 

 

Як бізнесу зафіксувати руйнування і пошкодження нерухомого 

майна в умовах війни? 

 
Система торгово-промислових палат в Україні долучилась до експертних досліджень 

шкоди та збитків майна юридичних осіб в результаті воєнної агресії росії проти України. 

Запорізька ТПП, маючи повноваження експертної організації, виконує роботи з фіксації 

пошкодженого майна (фото- та/або відеозйомка), оцінювання його вартості, розрахунку 

упущеної вигоди, що в подальшому буде основою для відшкодування збитків юридичних 

осіб. 

 

Практичні поради, як бізнесу зафіксувати свої втрати в умовах війни, надав 

віцепрезидент Запорізької ТПП Дмитро Антонюк 
 

 
 

Серед основних рекомендацій: 

 

 Видати відповідний наказ по підприємству щодо вчинення дій по фіксуванню 

збитків (в тому числі й проведення інвентаризації). 

 Провести детальну фото- та відеозйомку території та майна компанії (із 

залученням експертної організації). 

 Зібрати копії всіх документів, що підтверджують право власності на майно 

(договори купівлі-продажу, витяги з реєстрів, свідоцтва про реєстрацію 

транспортних засобів тощо). 

 Провести інвентаризацію відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань» та документально підтвердити наявність майна, його 

стан, відповідність критеріям тощо. 

 Провести експертну оцінку збитків, завданих майну підприємства. 

 Визначити упущену вигоду (доходи, які підприємство могло б отримати, якби 

майно не було пошкоджене). Пізніше упущена вигода буде офіційно розрахована за 

методикою. 

 Зібрати максимально точну інформацію про дату та обставини пошкодження 

майна. 

 Зібрати дані щодо звернення до підрозділів поліції, ДСНС (пожежа, розмінування) з 

датою виїзду. 



З якою метою здійснюється фіксація руйнувань і пошкоджень нерухомого майна? 

Це стане документальною базою для здійснення таких дій: 

 

 Ініціювання або приєднання до відкритого кримінального провадження в Україні. 

 Звернення до Міжнародного кримінального суду. 

 Вирішення питання про вартість корпоративних прав між співвласниками 

зруйнованого чи пошкодженого майна. 

 Попередня оцінка витрат та / або розміру інвестицій на відновлення активів, 

загальної вартості пошкодженого або зруйнованого майна. 

 Надання звіту та / або достовірної інформації про спричинену шкоду іноземним 

власникам, партнерам. 

 Для проведення інвентаризації знищеного майна, відшкодування збитків, завданих 

руйнуванням майна, розрахунку упущеної вигоди. 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ 

 

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 

 

https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-yurydychnyh-osib-chyye-majno-poshkodzhene-vnaslidok-voyennoyi-agresiyi-rf-proty-ukrayiny/
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/


Запорізька ТПП видає підтверджуючі документи підприємствам, що 

працюють на підконтрольній Уряду України 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. 

 

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 
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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 

 

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 

 

Закон України № 2697-IX «Про Митний тариф України» набирає 

чинності з 1 січня 2023 року 

 

Україна та ОАЕ розпочинають переговори щодо укладення Угоди 

про всеосяжне економічне партнерство 

 

Мала приватизація держмайна продовжується: до бюджету вже 

перераховано 1 мільярд гривень 
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За останні 9 місяців товарообіг між Україною та Словаччиною зріс 

на 30% 

 

Держпродспоживслужба: впровадження європейських стандартів до 

українських харчових продуктів 

 

Канада тимчасово відкрила доступ до ринку продукції птахівництва 

для товарів походженням з України 

 

Інтеграція законодавства до стандартів ЄС: засідання Підкомітету з 

управління санітарними та фітосанітарними заходами 

 

Як будуватиметься якісно нова модель управління відходами в 

Україні: презентована Дорожня карта реформ 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування 

міжнародний грант, отриманий на розвиток підприємницької 

діяльності? 

 

В який термін підприємству необхідно подати декларацію з податку 

на нерухоме майно, у разі введення в експлуатацію об’єкта 

нежитлової нерухомості? 

 

Чи включається до складу доходу підприємства – платника єдиного 

податку третьої групи грант, отриманий від нерезидента? 

 

Зняття обмежень у проведенні документальних перевірок 

 

Куди подавати заяву за формою № 1-ПРРО для реєстрації 

програмного реєстратора розрахункових операцій на філію? 

 

Які відомості повинна містити довідка про доходи фізичної особи, 

що надається підприємством для податкової знижки? 
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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:  
 

Сесія «Застосування національної електронної транзитної системи 

та NCTS». Відеозапис 

 

Вебінар «Нововведення в сфері ЗЕД, нові можливості та потенційні 

спрощення для бізнесу». Відеозапис 

 

Вебінар «Виставки як інструмент розширення ринків збуту». 

Відеозапис 

 

Особливості участі в закордонних виставках під час війни. 

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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