
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

20.12.2022 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

 Українсько-Австрійський форум: бізнес готується до відбудови 

України  

 
Австрійський бізнес готується до відбудови України. Представники понад 200 

українських та австрійських компаній взяли участь у масштабному заході у Відні. 

Експерти Запорізької ТПП, представники компаній - членів Палати разом з бізнес-

спільнотою інших регіонів України долучились до аудиторії форуму онлайн. 

 

 
 

Паризька конференція дала «зелене світло» французькому бізнесу 

для масштабної співпраці з Україною 
 

Паризьку конференцію з підтримки стійкості та відбудови України відкрили 

президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. 

Одночасно у ТПП України відбувся Французько-український економічний форум.  

 

За підсумками заходу за участі українських, французьких лідерів та бізнесу зібрано 

понад $1 млрд для України, значна частина цієї суми – проєкти, кредити, гранти, 

які будуть спрямовані на створення нових робочих місць в Україні.  

 

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-avstrijskyj-forum-biznes-gotuyetsya-do-vidbudovy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-avstrijskyj-forum-biznes-gotuyetsya-do-vidbudovy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/paryzka-konferencziya-dala-zelene-svitlo-franczuzkomu-biznesu-dlya-masshtabnoyi-spivpraczi-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/paryzka-konferencziya-dala-zelene-svitlo-franczuzkomu-biznesu-dlya-masshtabnoyi-spivpraczi-z-ukrayinoyu/


Запорізькі компанії взяли участь у Міжрегіональному 

Економічному Форумі в Івано-Франківську 

 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата – у рамках реалізації проєкту «Розвиток 

бізнес-сектору України» – організувала участь запорізьких компаній у 

Міжрегіональному Економічному Форумі в Івано-Франківську. 

 

Це підсумковий захід спільного проєкту регіональних палат, спрямованого на 

розширення кооперації між регіонами України. 

 

Запорізький бізнес на форумі презентували представники машинобудівної, 

аграрної, харчової галузей,  виробники поліграфічної продукції. 

У їх числі –  ПАТ «Мотор Січ», ПрАТ «Новомиколаївський молокозавод»,             

ф/г «Орбіта», ТОВ «Агролідер», ТОВ  «Успіх  Принт». 

 

Передували заходу вісім галузевих бізнес-турів до Івано-Франківська, присвячених 

туризму, переробці агропродукції, крафтовому виробництву, інформаційним 

технологіям та іншим напрямам. 

 

Детальніше 

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

ЄС підтвердив прогрес України у виконанні семи рекомендацій 

Єврокомісії 

 

КМУ схвалив Водну стратегію України до 2050 року 

 

 

https://www.cci.zp.ua/zaporizki-kompaniyi-vzyaly-uchast-u-mizhregionalnomu-ekonomichnomu-forumi-v-ivano-frankivsku/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-kompaniyi-vzyaly-uchast-u-mizhregionalnomu-ekonomichnomu-forumi-v-ivano-frankivsku/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-kompaniyi-vzyaly-uchast-u-mizhregionalnomu-ekonomichnomu-forumi-v-ivano-frankivsku/
https://www.cci.zp.ua/yes-pidtverdyv-progres-ukrayiny-u-vykonanni-semy-rekomendaczij-yevrokomisiyi/
https://www.cci.zp.ua/yes-pidtverdyv-progres-ukrayiny-u-vykonanni-semy-rekomendaczij-yevrokomisiyi/
https://www.cci.zp.ua/kmu-shvalyv-vodnu-strategiyu-ukrayiny-do-2050-roku/


«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» МЕРЕЖІ КООРДИНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 

ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 

 

 
 

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 “Техносенс” пропонує вирішення питань автономного 

електропостачання на основі дизель-генераторів 

 
 

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://www.cci.zp.ua/kompaniya-tehnosens-proponuye-vyrishennya-pytan-avtonomnogo-elektropostachannya-na-osnovi-dyzel-generatoriv/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-tehnosens-proponuye-vyrishennya-pytan-avtonomnogo-elektropostachannya-na-osnovi-dyzel-generatoriv/
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: 

 

✔ 20 грудня – вебінар «Аналіз ринку, аудиторії та конкурентів» 

Початок об 11.00 

 

✔ 21 грудня - вебінар " Робота в основних цифрових каналах"  

Початок об 11.00 

 
Спікерка: Дар’я Шигаєва, digital-маркетологиня, директорка зі стратегії в 

digital-агентстві Skykillers 

 

Онлайн 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 

 

 

Круглий стіл “Нові можливості ІСAС та UMAC: впровадження 

медіації та комбінованих процедур” 

 
21 грудня 2022 

Онлайн 

Реєстрація: https://forms.gle/mtPLEcGEJNhv84iQ7 

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/kruglyj-stil-novi-mozhlyvosti-isas-ta-umac-vprovadzhennya-mediacziyi-ta-kombinovanyh-proczedur/
https://www.cci.zp.ua/kruglyj-stil-novi-mozhlyvosti-isas-ta-umac-vprovadzhennya-mediacziyi-ta-kombinovanyh-proczedur/
https://forms.gle/mtPLEcGEJNhv84iQ7


Вебінар «Пошук міжнародних партнерів. Презентація платформи 

EEN» 

 

 
 
У програмі – інформація про актуальні платформи для пошуку міжнародних 

партнерів та всі особливості роботи на них. 

Також буде презентована міжнародна платформа EEN, партнером якої 

нещодавно стала Запорізька ТПП. 

 

Реєстрація: https://cutt.ly/xB4x7oL 
23 грудня 2022 

Онлайн 

 

Програма стажування «Fit for Partnership with Germany»: «Industry 

4.0 – Діджиталізація» 

 

 
 
Запорізька торгово-промислова палата – на правах партнерської платформи 

Програми «Fit for Partnership with Germany» у регіоні – повідомляє про відкриття 

набору в групу на 2023 рік за напрямом «Industry 4.0 – Діджиталізація». 

Програма підтримує учасників у встановленні або поглибленні контактів з 

німецькими компаніями. 

Запланована двотижнева сесія у Німеччині з візитами на німецькі підприємства, 

відвіданням виставок, хабів, проведенням В2В-переговорів. 

«Живому» модулю передує інтенсивний підготовчий онлайн-модуль: інтерактивні 

тренінги, колегіальне консультування, менторінг, взаємний коучінг. 

 

Більше інформації, як стати учасником: 

https://ukraine.managerprogramm.de/ 

 

https://cutt.ly/xB4x7oL
https://www.cci.zp.ua/programa-stazhuvannya-fit-for-partnership-with-germany-industry-4-0-didzhytalizacziya/
https://www.cci.zp.ua/programa-stazhuvannya-fit-for-partnership-with-germany-industry-4-0-didzhytalizacziya/
https://ukraine.managerprogramm.de/


ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОГРАМУ 

 
З питань участі у відборі звертайтесь до координаторки проєкту від Запорізької 

торгово-промислової палати 

Ольги Щолкіної за тел.: (061) 233-11-72, e-mail: info1@cci.zp.ua. 

 

 

Проєкт ІТС запрошує до участі у колективному стенді на 

Міжнародній виставці Gulfood 2023 

 
20-24 лютого 2022 

Дубаї, ОАЕ                     

 

Реєстрація: http://surl.li/ecltc  

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

Аналіз ринків – для ефективного розвитку експорту 

 
Прийняття рішення щодо виходу на новий ринок має ґрунтуватися на основі досліджень. 

Це є запорукою подальшої вдалої реалізації зовнішньоекономічної діяльності компанії. 

Попередньо проведений маркетинговий аналіз зекономить час і фінансові ресурси в 

процесі виходу на зарубіжні ринки.  

Експерти Запорізької ТПП  традиційно займаються підготовкою таких галузевих 

досліджень, а також індивідуальних – відповідно до запитів конкретної компанії. 

 

 
 

Провідна експертка Запорізької ТПП Ольга Щолкіна  зазначає, що дослідження 

допомагають експортерам визначити: 

 

• на які ринки виходити і коли; 

• які обрати шляхи для виходу на ринок; 

• які для вашого товару чи послуги є клієнти та які конкуренти; 

• як позиціонувати товар чи послугу на обраних ринках; 

• які є бар’єри для виходу на ринок. 

https://drive.google.com/file/d/1tJ-bhzkgSa15ilLdWqdr5hbV515PNGup/view
info1@cci.zp.ua
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/
http://surl.li/ecltc


 

Розпочати ж експертка радить з проведення SWOT-аналізу, долучивши до роботи 

широке коло фахівців компанії. 

Що маємо визначити? 

Сильні сторони – ключові компетенції компанії, які забезпечують конкурентну перевагу. 

Слабкі сторони – недоліки, які потрібно усунути, адже вони є природними 

обмежувачами цілей підприємства. 

Можливості – фактори, які є сприятливими для розвитку компанії. 

Загрози – зовнішні чинники, які можуть негативно впливати на підприємство. 

 

Які  основні складові містить аналітичне дослідження ринку? 

• Загальна характеристика ринку. 

• Державне регулювання галузі. 

• Виробництво та динаміка реалізації. 

• Основні оператори ринку. 

• Обсяги продажів на ринку. 

• Зовнішня торгівля. 

• Ціна та ціноутворення на ринку. 

• Споживачі та їх вподобання. 

• Канали збуту продукції. 

• Асортимент продукції, представлений на ринку. 

• Висновки. Прогнозні показники. 

• Інвестиційна привабливість галузі. 

 

Для підготовки маркетингових досліджень ринків звертайтеся до Управління 

організаційної роботи та міжнародних відносин ЗТПП за тел. (061) 233-11-72, e-mail: 

info1@cci.zp.ua 

Експерти Запорізької торгово-промислової палати визначать пріоритетні ринки 

експорту саме для Вашої продукції.   

 

ДЕТАЛЬНІШЕ 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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

 

 

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 

 

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. 

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/
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 

 
 

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 

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 

 

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

 

Світовий банк рекомендував використовувати PROZORRO для всіх 

закупівель на потреби відбудови України 

 

Міжнародна фінансова корпорація профінансує кредитування 

українського бізнесу на 2 млрд доларів 

 

Мінагрополітики надало доступ до міжнародних котирувань 

аграрної продукції 

 

Митні органи України, Словаччини та Угорщини обговорили 

застосування процедури спільного транзиту 

 

Удосконалення рибогосподарської політики України та її адаптації 

до стандартів ЄС 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Воєнний стан. Чи зупиняється термін, встановлений Податковим 

кодексом для формування податкового кредиту з ПДВ? 

 

Закон № 2747-ІХ. Звільнення від оподаткування благодійної 

допомоги, зібраної волонтерами 
 

Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків на 

касові операції, які проводяться платіжними картками? 

 

Заповнення таблиці даних платника ПДВ, що подається у разі 

зупинення реєстрації податкової накладної 

 

https://www.cci.zp.ua/robota-viddilen-zaporizkoyi-tpp-u-melitopoli-ta-berdyansku-oficzijno-pryzupynena-z-3-bereznya-2022/
https://www.cci.zp.ua/robota-viddilen-zaporizkoyi-tpp-u-melitopoli-ta-berdyansku-oficzijno-pryzupynena-z-3-bereznya-2022/
https://www.cci.zp.ua/svitovyj-bank-rekomenduvav-vykorystovuvaty-prozorro-dlya-vsih-zakupivel-na-potreby-vidbudovy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/svitovyj-bank-rekomenduvav-vykorystovuvaty-prozorro-dlya-vsih-zakupivel-na-potreby-vidbudovy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/mizhnarodna-finansova-korporacziya-profinansuye-kredytuvannya-ukrayinskogo-biznesu-na-2-mlrd-dolariv/
https://www.cci.zp.ua/mizhnarodna-finansova-korporacziya-profinansuye-kredytuvannya-ukrayinskogo-biznesu-na-2-mlrd-dolariv/
https://www.cci.zp.ua/minagropolityky-nadalo-dostup-do-mizhnarodnyh-kotyruvan-agrarnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/minagropolityky-nadalo-dostup-do-mizhnarodnyh-kotyruvan-agrarnoyi-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/mytni-organy-ukrayiny-slovachchyny-ta-ugorshhyny-obgovoryly-zastosuvannya-proczedury-spilnogo-tranzytu/
https://www.cci.zp.ua/mytni-organy-ukrayiny-slovachchyny-ta-ugorshhyny-obgovoryly-zastosuvannya-proczedury-spilnogo-tranzytu/
https://www.cci.zp.ua/udoskonalennya-rybogospodarskoyi-polityky-ukrayiny-ta-yiyi-adaptacziyi-do-standartiv-yes/
https://www.cci.zp.ua/udoskonalennya-rybogospodarskoyi-polityky-ukrayiny-ta-yiyi-adaptacziyi-do-standartiv-yes/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-zupynyayetsya-termin-vstanovlenyj-podatkovym-kodeksom-dlya-formuvannya-podatkovogo-kredytu-z-pdv/
https://www.cci.zp.ua/voyennyj-stan-chy-zupynyayetsya-termin-vstanovlenyj-podatkovym-kodeksom-dlya-formuvannya-podatkovogo-kredytu-z-pdv/
https://www.cci.zp.ua/zakon-%e2%84%96-2747-ih-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-blagodijnoyi-dopomogy-zibranoyi-volonteramy/
https://www.cci.zp.ua/zakon-%e2%84%96-2747-ih-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-blagodijnoyi-dopomogy-zibranoyi-volonteramy/
https://www.cci.zp.ua/chy-poshyryuyetsya-obmezhennya-shhodo-granychnoyi-sumy-rozrahunkiv-na-kasovi-operacziyi-yaki-provodyatsya-platizhnymy-kartkamy/
https://www.cci.zp.ua/chy-poshyryuyetsya-obmezhennya-shhodo-granychnoyi-sumy-rozrahunkiv-na-kasovi-operacziyi-yaki-provodyatsya-platizhnymy-kartkamy/
https://www.cci.zp.ua/chy-poshyryuyetsya-obmezhennya-shhodo-granychnoyi-sumy-rozrahunkiv-na-kasovi-operacziyi-yaki-provodyatsya-platizhnymy-kartkamy/
https://www.cci.zp.ua/zapovnennya-tablyczi-danyh-platnyka-pdv-shho-podayetsya-u-razi-zupynennya-reyestracziyi-podatkovoyi-nakladnoyi/
https://www.cci.zp.ua/zapovnennya-tablyczi-danyh-platnyka-pdv-shho-podayetsya-u-razi-zupynennya-reyestracziyi-podatkovoyi-nakladnoyi/


Закон № 2719-IX. Платникам, які застосовують спрощену систему з 

особливостями оподаткування 

 

Щодо отримання інформації від банку 

 

Яка сума доходу зазначається у довідці про доходи ФОП на 

загальній системі оподаткування? 

 

 

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:  

 

Вебінари «Антикризовий маркетинг для МСБ». «Ефективна 

віддалена робота. Виклики нового часу». Відеозапис 

 

Працюємо з інструментами антикризового маркетингу, шукаємо 

шляхи розвитку життєстійкості. Відеозапис вебінарів 
 

Сесія «Застосування національної електронної транзитної системи 

та NCTS». 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 

https://www.cci.zp.ua/zakon-%e2%84%96-2719-ix-platnykam-yaki-zastosovuyut-sproshhenu-systemu-z-osoblyvostyamy-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/zakon-%e2%84%96-2719-ix-platnykam-yaki-zastosovuyut-sproshhenu-systemu-z-osoblyvostyamy-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/shhodo-otrymannya-informacziyi-vid-banku/
https://www.cci.zp.ua/yaka-suma-dohodu-zaznachayetsya-u-dovidczi-pro-dohody-fop-na-zagalnij-systemi-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/yaka-suma-dohodu-zaznachayetsya-u-dovidczi-pro-dohody-fop-na-zagalnij-systemi-opodatkuvannya/
https://www.cci.zp.ua/vebinary-antykryzovyj-marketyng-dlya-msb-efektyvna-viddalena-robota-vyklyky-novogo-chasu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinary-antykryzovyj-marketyng-dlya-msb-efektyvna-viddalena-robota-vyklyky-novogo-chasu-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/praczyuyemo-z-instrumentamy-antykryzovogo-marketyngu-shukayemo-shlyahy-rozvytku-zhyttyestijkosti-videozapys-vebinariv/
https://www.cci.zp.ua/praczyuyemo-z-instrumentamy-antykryzovogo-marketyngu-shukayemo-shlyahy-rozvytku-zhyttyestijkosti-videozapys-vebinariv/
https://www.cci.zp.ua/sesiya-zastosuvannya-naczionalnoyi-elektronnoyi-tranzytnoyi-systemy-ta-ncts-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/sesiya-zastosuvannya-naczionalnoyi-elektronnoyi-tranzytnoyi-systemy-ta-ncts-videozapys/
n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

