
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

 

27.12.2022 

Вітаємо з Різдвяними і Новорічними святами! 

 

 
 

 Шановні партнери! Дякуємо за увагу до нашого видання! 

Протягом року вийшло 45 випусків дайджесту Запорізької 

торгово-промислової палати. Ми прагнули максимально 

відповідати на важливі питання для бізнесу у воєнний час. Це 

податкові та законодавчі консультації, актуальні пропозиції 

українських і закордонних компаній, анонси бізнес-заходів, 

освітніх програм, аналіз зовнішніх ринків збуту. Сподіваємося, 

інформація була корисною для вас. 

Дякуємо, що ви з нами! 

 

На порозі Нового 2023 року сподіваємося на щасливе майбутнє України і 

здійснення наших мрій і прагнень. 
 

З вірою в спільну Перемогу, 

Президент Запорізької торгово-промислової палати  

Володимир Шамілов 



Результати року й стратегічні цілі системи Палат обговорили 

учасники Президії ТПП України 
 

 
 

Президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов взяв 

участь у заключному в цьому році засіданні Президії ТПП України. 

 

Учасники засідання схвалили питання Порядку денного. Серед важливих рішень 

для діяльності Палати: призначення нових представників ТПП за кордоном, 

запровадження медіації у діяльності МКАС та МАК та плану роботи на 

наступний рік. 

 

Детальніше 
 

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

ЄС підтвердив прогрес України у виконанні семи рекомендацій 

Єврокомісії 

 

 

ДО УВАГИ ЕКСПОРТЕРІВ! 

 

 

Запорізька торгово-промислова палата організувала для 

представників регіонального бізнесу вебінар, присвячений 

актуальним інструментам для пошуку партнерів 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/rezultaty-roku-j-strategichni-czili-systemy-palat-obgovoryly-uchasnyky-prezydiyi-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/rezultaty-roku-j-strategichni-czili-systemy-palat-obgovoryly-uchasnyky-prezydiyi-tpp-ukrayiny/
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/vebinar-poshuk-mizhnarodnyh-partneriv-prezentacziya-platformy-een-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-poshuk-mizhnarodnyh-partneriv-prezentacziya-platformy-een-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-poshuk-mizhnarodnyh-partneriv-prezentacziya-platformy-een-videozapys/


МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Україна та Словенія готують бізнес-форум у січні 2023 року 

 

«Відкритий кордон»: єЧерга запрацювала 

 

 

ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

Запорізька ТПП – активний учасник міжнародних програм і 

проєктів 

 

 
 
Експерти Запорізької ТПП взяли участь у спільному онлайн-семінарі системи ТПП 

України, присвяченому практичним питанням реалізації грантових проєктів для 

розвитку і підтримки підприємництва.  

Віцепрезидент Запорізької ТПП Андрій Куц поділився успішним досвідом реалізації 

програм за підтримки донорських організацій. 

Важливо, що сьогодні отриманий досвід дозволяє експертам ЗТПП виступати не 

тільки учасниками програм, але й бути консультантами проєктів, що значно 

посилило наші експертні можливості. 

 

Детальніше 
 

Запорізька і Сумська ТПП – про підсумки проєкту «Експертні 

консультації. Об’єднаний економічний фронт» 

 

 
 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-sloveniya-gotuyut-biznes-forum-u-sichni-2023-roku/
https://www.cci.zp.ua/vidkrytyj-kordon-yecherga-zapraczyuvala/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-aktyvnyj-uchasnyk-mizhnarodnyh-program-i-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-aktyvnyj-uchasnyk-mizhnarodnyh-program-i-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-tpp-aktyvnyj-uchasnyk-mizhnarodnyh-program-i-proyektiv/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-i-sumska-tpp-pro-pidsumky-proyektu-ekspertni-konsultacziyi-obyednanyj-ekonomichnyj-front-dvoh-regioniv/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-i-sumska-tpp-pro-pidsumky-proyektu-ekspertni-konsultacziyi-obyednanyj-ekonomichnyj-front-dvoh-regioniv/


Майже два місяці тому Запорізька і Сумська торгово-промислові палати 

об’єднали зусилля для допомоги регіональному бізнесу в умовах війни. За цей час 

відбулося близько 30-ти безкоштовних вебінарів, практикумів, а також  

інформаційних сесій для спільного вирішення бізнес-завдань учасників. 

 

Спільний проєкт під назвою «Експертні  консультації. Об’єднаний економічний 

фронт двох регіонів» реалізовано у межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

 

Відеозаписи вебінарів можна переглянути на YouTube-каналі Запорізької ТПП. 

Перелік тем за посиланням: http://surl.li/dsoxb 

 

Детальніше 

 

Мережа координаційних центрів підтримки бізнесу: перші 

результати роботи 

 

 
 

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

реалізували спільний проєкт у 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. Головні 

напрями – допомога у відновленні або перезапуску бізнесу, 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. 

 

Детальніше 

 

 

 

 

http://surl.li/dsoxb
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-i-sumska-tpp-pro-pidsumky-proyektu-ekspertni-konsultacziyi-obyednanyj-ekonomichnyj-front-dvoh-regioniv/
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/


Інформаційна платформа PRO_Business Запорізької торгово-

промислової палати 
 

 
 

У серпні 2022 року Запорізька торгово-промислова палата відкрила новий веб-

сайт – інформаційну платформу PRO_Business: https://catalog.cci.zp.ua/ 

Мета ініціативи: заявити про економічний потенціал Запорізького регіону, 

можливості виробників, надати підприємцям майданчик для міжнародної 

презентації.  

 

Наразі на онлайн-платформі представлені понад 600 підприємств області з різних 

галузей промисловості: машинобудівної, металургійної, легкої, харчової, 

агропромислової, поліграфічної, хімічної, сфери послуг, консалтингу. 

 

Платформа PRO_Business поширюєтьсяя не тільки в Україні, але й за кордоном. 

Запрошуємо долучатись! Форма для заповнення профілю підприємства доступна 

за посиланням: http://surl.li/ckfys 

 

АНОНСИ 

 

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». 

https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-predstavlyaye-informaczijnu-platformu-pro_business/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-torgovo-promyslova-palata-predstavlyaye-informaczijnu-platformu-pro_business/
https://catalog.cci.zp.ua/
http://surl.li/ckfys
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/


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/ 

 

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. 

 

 

КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ – АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»: підсумки року  

 

 
 

22 грудня 2022 року відбулося підсумкове засідання учасників Запорізького регіонального 

кластеру «Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування» (ІАМ).  

Кластер створено за ініціативи Запорізької торгово-промислової палати, Асоціації 

Підприємств Промислової Автоматизації України, Національного університету 

«Запорізька політехніка» та групи запорізьких компаній, у числі яких «Тріада ЛТД Ко», 

ТОВ «РОЛЛ ГРАНД», ТОВ «ПК КОТЛОМОНТАЖ», ТОВ «Блиск Метал Сервіс ПРО». 

 

Детальніше 
 

 

 

 

 

https://ukraine.managerprogramm.de/
https://drive.google.com/file/d/1tJ-bhzkgSa15ilLdWqdr5hbV515PNGup/view
info1@cci.zp.ua
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%96%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%96%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bc/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%96%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%96%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bc/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%96%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%96%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bc/


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

Міжнародні платформи для пошуку партнерів і просування 

продукції за кордоном 

 
Експерти Запорізької ТПП традиційно надають комплекс послуг зі сприяння в просуванні 

продукції підприємств на закордонні ринки. 

Ведення бізнесу в умовах війни вимагає нових форм роботи і відповідей на сучасні виклики. 

Сьогодні особливо актуальними стали онлайн-формати проведення заходів, В2В-

зустрічей, представлення продукції на міжнародних платформах.  

Нещодавно Запорізька ТПП стала офіційним партнером мережі EEN  у нашому регіоні, а 

відтак – запорізькі компанії можуть скористатися цим ефективним інструментом 

активізації зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Начальниця управління організаційної роботи і міжнародних відносин Запорізької 

ТПП Ксенія Нагорна розповідає про новий для запорізьких підприємців ресурс для 

пошуку партнерів і просування продукції за кордоном: 

 

 
 

Enterprise Europe Network (EEN) – це найбільша європейська мережа підприємств, до якої 

входять 70 країн світу, більш ніж 2 500 000 організацій, понад 10 000 профілів компаній. 

Мережа налічує понад 600 бізнес-асоціацій, близько 20000 бізнес-пропозицій та 

технологічних розробок. 

 

Європейська мережа підприємств допомагає робити практичні кроки для розширення 

торговельних можливостей українських підприємств: 

 

•             пошук партнерів-інвесторів у країнах-учасницях EEN; 

•             пошук інноваційних технологій у країнах-учасницях EEN; 

•             пошук партнерів для створення спільних підприємств; 

•             пошук партнерів для імпорту й експорту товарів. 

 

 

Кожен рік EEN проводить близько 700 бізнес-заходів та b2b зустрічей, де підприємці зі 

всього світу шукають бізнес-партнерів. 

 



Якщо Ваше підприємство хоче вийти зі своїми пропозиціями на ринок ЄС для пошуку 

інвесторів, ділових партнерів для експорту або імпорту товарів чи послуг, створення 

спільних підприємств, просування або пошуку інноваційних технологій – експерти 

Запорізької ТПП допоможуть розмістити ваші комерційні пропозиції на платформі 

EEN. 

 

З питань представлення компанії у Європейській мережі підприємств запрошуємо 

запорізькі компанії звертатися до управління організаційної роботи і міжнародних 

відносин Запорізької ТПП. 

Наші контакти: (050) 484-11-97, (061) 233-11-72, e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

Також 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! 

 

 

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 

 

oso@cci.zp.ua
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


 

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. 

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 

 

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/
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


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 
 

Цілі на 2023-й: збільшити обсяги програм допомоги бізнесу, 

подовжити дію безмитних режимів торгівлі, розширити експорт 

 

Міненерго закликає українських виробників брати участь у 

закупівлях Фонду підтримки енергетики 

 

єРобота: понад 400 млн гривень Уряд виділив на розвиток малого 

бізнесу 

 

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
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/czili-na-2023-j-zbilshyty-obsyagy-program-dopomogy-biznesu-podovzhyty-diyu-bezmytnyh-rezhymiv-torgivli-rozshyryty-eksport/
https://www.cci.zp.ua/czili-na-2023-j-zbilshyty-obsyagy-program-dopomogy-biznesu-podovzhyty-diyu-bezmytnyh-rezhymiv-torgivli-rozshyryty-eksport/
https://www.cci.zp.ua/czili-na-2023-j-zbilshyty-obsyagy-program-dopomogy-biznesu-podovzhyty-diyu-bezmytnyh-rezhymiv-torgivli-rozshyryty-eksport/
https://www.cci.zp.ua/minenergo-zaklykaye-ukrayinskyh-vyrobnykiv-braty-uchast-u-zakupivlyah-fondu-pidtrymky-energetyky/
https://www.cci.zp.ua/minenergo-zaklykaye-ukrayinskyh-vyrobnykiv-braty-uchast-u-zakupivlyah-fondu-pidtrymky-energetyky/
https://www.cci.zp.ua/yerobota-ponad-400-mln-gryven-uryad-vydilyv-na-rozvytok-malogo-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/yerobota-ponad-400-mln-gryven-uryad-vydilyv-na-rozvytok-malogo-biznesu/


Як взяти участь в аукціоні малої приватизації? 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Як у податковому обліку підприємства відображаються витрати, 

пов’язані з придбанням ліцензії, в тому числі на розробку технічної 

документації для її отримання? 

 

За який період вперше подається Податкова декларація 

екологічного податку зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 

21.07.2022 № 206? 

 

Які документи необхідно подати на податкову знижку за сплачені 

страхові внески? 

 

Які дії суб’єкта господарювання перед початком використання 

ПРРО від ДПС для операційної системи iOS (Apple) та Web? 

 

Чи оподатковується благодійна допомога, яку виплачують внесені 

до Реєстру благодійники – фізичні особи на користь учасників 

бойових дій? 

 

Який порядок розрахунків у разі відключення електроенергії? 

 

Як сільськогосподарським товаровиробникам підтвердити статус 

платників єдиного податку четвертої групи у 2023 році? 

 

 

 

МЕДІАБІБЛІОТЕКА  

 

Вебінар «Пошук міжнародних партнерів. Презентація платформи 

EEN». Відеозапис 

 

Вебінар «Як за допомогою digital запустити свій бізнес на західні 

ринки». Частина І. Відеозапис 

 

Вебінар «Як за допомогою digital запустити свій бізнес на західні 

ринки». Частина ІІ. Відеозапис 

https://www.cci.zp.ua/yak-vzyaty-uchast-v-aukczioni-maloyi-pryvatyzacziyi/
https://www.cci.zp.ua/yak-u-podatkovomu-obliku-pidpryyemstva-vidobrazhayutsya-vytraty-povyazani-z-prydbannyam-liczenziyi-v-tomu-chysli-na-rozrobku-tehnichnoyi-dokumentacziyi-dlya-yiyi-otrymannya/
https://www.cci.zp.ua/yak-u-podatkovomu-obliku-pidpryyemstva-vidobrazhayutsya-vytraty-povyazani-z-prydbannyam-liczenziyi-v-tomu-chysli-na-rozrobku-tehnichnoyi-dokumentacziyi-dlya-yiyi-otrymannya/
https://www.cci.zp.ua/yak-u-podatkovomu-obliku-pidpryyemstva-vidobrazhayutsya-vytraty-povyazani-z-prydbannyam-liczenziyi-v-tomu-chysli-na-rozrobku-tehnichnoyi-dokumentacziyi-dlya-yiyi-otrymannya/
https://www.cci.zp.ua/za-yakyj-period-vpershe-podayetsya-podatkova-deklaracziya-ekologichnogo-podatku-zi-zminamy-vnesenymy-nakazom-minfinu-vid-21-07-2022-%e2%84%96-206/
https://www.cci.zp.ua/za-yakyj-period-vpershe-podayetsya-podatkova-deklaracziya-ekologichnogo-podatku-zi-zminamy-vnesenymy-nakazom-minfinu-vid-21-07-2022-%e2%84%96-206/
https://www.cci.zp.ua/za-yakyj-period-vpershe-podayetsya-podatkova-deklaracziya-ekologichnogo-podatku-zi-zminamy-vnesenymy-nakazom-minfinu-vid-21-07-2022-%e2%84%96-206/
https://www.cci.zp.ua/yaki-dokumenty-neobhidno-podaty-na-podatkovu-znyzhku-za-splacheni-strahovi-vnesky/
https://www.cci.zp.ua/yaki-dokumenty-neobhidno-podaty-na-podatkovu-znyzhku-za-splacheni-strahovi-vnesky/
https://www.cci.zp.ua/yaki-diyi-subyekta-gospodaryuvannya-pered-pochatkom-vykorystannya-prro-vid-dps-dlya-operaczijnoyi-systemy-ios-apple-ta-web/
https://www.cci.zp.ua/yaki-diyi-subyekta-gospodaryuvannya-pered-pochatkom-vykorystannya-prro-vid-dps-dlya-operaczijnoyi-systemy-ios-apple-ta-web/
https://www.cci.zp.ua/chy-opodatkovuyetsya-blagodijna-dopomoga-yaku-vyplachuyut-vneseni-do-reyestru-blagodijnyky-fizychni-osoby-na-koryst-uchasnykiv-bojovyh-dij/
https://www.cci.zp.ua/chy-opodatkovuyetsya-blagodijna-dopomoga-yaku-vyplachuyut-vneseni-do-reyestru-blagodijnyky-fizychni-osoby-na-koryst-uchasnykiv-bojovyh-dij/
https://www.cci.zp.ua/chy-opodatkovuyetsya-blagodijna-dopomoga-yaku-vyplachuyut-vneseni-do-reyestru-blagodijnyky-fizychni-osoby-na-koryst-uchasnykiv-bojovyh-dij/
https://www.cci.zp.ua/yakyj-poryadok-rozrahunkiv-u-razi-vidklyuchennya-elektroenergiyi/
https://www.cci.zp.ua/yak-silskogospodarskym-tovarovyrobnykam-pidtverdyty-status-platnykiv-yedynogo-podatku-chetvertoyi-grupy-u-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/yak-silskogospodarskym-tovarovyrobnykam-pidtverdyty-status-platnykiv-yedynogo-podatku-chetvertoyi-grupy-u-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-poshuk-mizhnarodnyh-partneriv-prezentacziya-platformy-een-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-poshuk-mizhnarodnyh-partneriv-prezentacziya-platformy-een-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-za-dopomogoyu-digital-zapustyty-svij-biznes-na-zahidni-rynky-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-za-dopomogoyu-digital-zapustyty-svij-biznes-na-zahidni-rynky-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-za-dopomogoyu-digital-zapustyty-svij-biznes-na-zahidni-rynky-chastyna-ii-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-yak-za-dopomogoyu-digital-zapustyty-svij-biznes-na-zahidni-rynky-chastyna-ii-videozapys/


Вебінари «Антикризовий маркетинг для МСБ». «Ефективна 

віддалена робота. Виклики нового часу». Відеозапис 

 

Працюємо з інструментами антикризового маркетингу, шукаємо 

шляхи розвитку життєстійкості. Відеозапис вебінарів 
 

 

 

 

 

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/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/
n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

