
 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

04.01.2023 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Джон Дентон привітав команду ТПП і український бізнес 

 

 
 

Генеральний секретар Міжнародної торгової палати Джон Дентон звернувся до 

команди системи ТПП України та української бізнес-спільноти з нагоди         

Нового 2023 року: 

"Я не маю сумнівів, що наступний рік буде кращим для людей і бізнесу України. І 

клянусь Богом, ви на це заслуговуєте. Ми продовжуватимемо надавати 

максимальну підтримку, і віримо у світле та процвітаюче майбутнє після 

завершення цієї незаконної війни".  

 

Курс на Африку: 2023-й стане роком посилення роботи з 

африканськими країнами 

 

Президент України Володимир Зеленський проголосив 2023-й роком посилення 

роботи з Африкою. 

Наступного року Україна планує відкрити 10 посольств на континенті. 

Марокко, Гана, Гамбія, Судан, Ліван, Нігерія, ПАР, Ефіопія, Джибуті, 

Сейшельські Острови, Сенегал, Оман, ОАЕ, Катар – представники ТПП України 

готові надати сприяння підприємцям в цих державах.  

Працюють Ділові Ради з Саудівською Аравією, Катаром, ОАЕ, Анголою, Гвінеєю, 

Єгиптом, Ліваном. 

Детальніше 

https://www.cci.zp.ua/dzhon-denton-pryvitav-komandu-tpp-i-ukrayinskyj-biznes/
https://www.cci.zp.ua/kurs-na-afryku-2023-j-stane-rokom-posylennya-roboty-z-afrykanskymy-krayinamy/
https://www.cci.zp.ua/kurs-na-afryku-2023-j-stane-rokom-posylennya-roboty-z-afrykanskymy-krayinamy/
https://www.cci.zp.ua/kurs-na-afryku-2023-j-stane-rokom-posylennya-roboty-z-afrykanskymy-krayinamy/


УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Важливий крок на шляху до ЄС: Україна прийняла повну базу 

європейських стандартів 

 

АКТУАЛЬНО 

 

До уваги сільгоспвиробників, які зазнали дії обставин непереборної 

сили у 2022 році 

 
Запорізька торгово-промислова палата інформує, що департаментом 

агропромислового розвитку ЗОВА ведеться підготовка проєкту рішення 

Запорізької обласної ради щодо обставин непереборної сили у 2022 році в 

сільськогосподарських підприємствах області з метою створення переліку 

суб’єктів господарювання Запорізької області, що постраждали.  

Якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва Вашого підприємства у 

2022 році становила менше 75 відсотків у зв’язку з обставинами непереборної 

сили, а саме – військовою агресією російської федерації проти України, 

пропонуємо звернутись до Запорізької ТПП за оформленням сертифікату про 

форс-мажорні обставини. 

 

Детальніше 

 

Інформація для експортерів продукції, виробничі потужності яких 

розміщені в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях 

 
У зв’язку з прийняттям регламенту Ради (ЄС) 2022/1903 від 06.10.2022 року про 

внесення змін до Регламенту ради ЄС 2022/263 від 23.02.2022 року в м. Запоріжжя 

склалася ситуація, коли підприємства, які розташовані на території міста, не 

мають можливості здійснювати будь-які експортні, імпортні та фінансові 

операції, оскільки вказаним Регламентом територія Запорізької області визначена 

як непідконтрольна Уряду України. 

Оперативно реагуючи на запити бізнесу, Запорізька ТПП, в рамках Закону України 

«Про торгово-промислові палати в Україні», здійснює видачу непреференційних 

сертифікатів походження загальної форми англійською мовою, а також надає 

листи-підтвердження щодо знаходження підприємства на підконтрольній Україні 

території. 

 

Детальніше 

 

https://www.cci.zp.ua/vazhlyvyj-krok-na-shlyahu-do-yes-ukrayina-pryjnyala-povnu-bazu-yevropejskyh-standartiv/
https://www.cci.zp.ua/vazhlyvyj-krok-na-shlyahu-do-yes-ukrayina-pryjnyala-povnu-bazu-yevropejskyh-standartiv/
https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-silgospvyrobnykiv-shho-zaznaly-diyi-obstavyn-neperebornoyi-syly-u-2022-roczi/
https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-silgospvyrobnykiv-shho-zaznaly-diyi-obstavyn-neperebornoyi-syly-u-2022-roczi/
https://www.cci.zp.ua/do-uvagy-silgospvyrobnykiv-shho-zaznaly-diyi-obstavyn-neperebornoyi-syly-u-2022-roczi/
https://www.cci.zp.ua/lyst-rozyasnennya-minekonomiky-ukrayiny-shhodo-vregulyuvannya-sytuacziyi-shho-sklalasya-z-mytnym-oformlennyam-vantazhiv-shho-eksportuyetsya-iz-zaporizkoyi-oblasti-do-yevrosoyuzu/
https://www.cci.zp.ua/lyst-rozyasnennya-minekonomiky-ukrayiny-shhodo-vregulyuvannya-sytuacziyi-shho-sklalasya-z-mytnym-oformlennyam-vantazhiv-shho-eksportuyetsya-iz-zaporizkoyi-oblasti-do-yevrosoyuzu/
https://www.cci.zp.ua/lyst-rozyasnennya-minekonomiky-ukrayiny-shhodo-vregulyuvannya-sytuacziyi-shho-sklalasya-z-mytnym-oformlennyam-vantazhiv-shho-eksportuyetsya-iz-zaporizkoyi-oblasti-do-yevrosoyuzu/


ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

Запорізька ТПП підготувала для підприємців огляд міжнародних 

онлайн-ресурсів для пошуку партнерів 

 
Запорізька торгово-промислова палата організувала для представників 

регіонального бізнесу вебінар, присвячений актуальним інструментам для пошуку 

партнерів. Також під час зустрічі презентували платформу EEN – найбільшу 

європейську мережу підприємств. 

 
 

Відеозапис 
 

З питань представлення компанії у Європейській мережі підприємств, а також на 

інших міжнародних платформах 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 

 

 

 

Інформаційна платформа PRO_Business Запорізької торгово-

промислової палати 
 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата нагадує про можливості інформаційної 

платформи PRO_Business: https://catalog.cci.zp.ua/ 

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.youtube.com/watch?v=FwqvutpzWLw&t=1050s
oso@cci.zp.ua
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/


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 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 
 

Комерційні пропозиції учасників мережі EEN-Ukraine 

 

Фінський технологічний центр у сфері енергетики шукає нові 

технології від стартапів 
 

На адресу ТПП України надійшла інформація від Посольства Республіки Ірак 

в Україні: 

 

Оголошення про тендерну пропозицію Міністерства нафти 

Республіки Ірак 

 

Оголошення про інвестиційну пропозицію Міністерства 

промисловості та мінеральних ресурсів Республіки Ірак 

 

Оголошення про тендерну пропозицію Міністерства промисловості 

та мінеральних ресурсів Республіки Ірак 

 

 

http://surl.li/ckfys
https://www.cci.zp.ua/komerczijni-propozycziyi-uchasnykiv-merezhi-een-ukraine/
https://www.cci.zp.ua/komerczijni-propozycziyi-uchasnykiv-merezhi-een-ukraine/
https://www.cci.zp.ua/finskyj-tehnologichnyj-czentr-u-sferi-energetyky-shukaye-novi-tehnologiyi-vid-startapiv/
https://www.cci.zp.ua/finskyj-tehnologichnyj-czentr-u-sferi-energetyky-shukaye-novi-tehnologiyi-vid-startapiv/
https://www.cci.zp.ua/ogoloshennya-pro-tendernu-propozycziyu-ministerstva-nafty-respubliky-irak/
https://www.cci.zp.ua/ogoloshennya-pro-tendernu-propozycziyu-ministerstva-nafty-respubliky-irak/
https://www.cci.zp.ua/ogoloshennya-pro-investyczijnu-propozycziyu-ministerstva-promyslovosti-ta-mineralnyh-resursiv-respubliky-irak/
https://www.cci.zp.ua/ogoloshennya-pro-investyczijnu-propozycziyu-ministerstva-promyslovosti-ta-mineralnyh-resursiv-respubliky-irak/
https://www.cci.zp.ua/ogoloshennya-pro-tendernu-propozycziyu-ministerstva-promyslovosti-ta-mineralnyh-resursiv-respubliky-irak/
https://www.cci.zp.ua/ogoloshennya-pro-tendernu-propozycziyu-ministerstva-promyslovosti-ta-mineralnyh-resursiv-respubliky-irak/


АНОНСИ 

 

Збори членів Українсько-Таджицької ділової ради 

 

 
 
Дата: 26 січня 2023 

Формат: онлайн 

Реєстрація: https://forms.gle/haQcXmNNtw2B4yXh6 

 

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. 

 

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. 

https://www.cci.zp.ua/zbory-chleniv-ukrayinsko-tadzhyczkoyi-dilovoyi-rady-26-sichnya-2023-roku-onlajn/
https://forms.gle/haQcXmNNtw2B4yXh6
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/
https://drive.google.com/file/d/1tJ-bhzkgSa15ilLdWqdr5hbV515PNGup/view
info1@cci.zp.ua


КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ – АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»   

 

Запорізький кластер ІАМ запрошує до співпраці стартапи! 

 

 

 
 

Детальніше 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

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.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%96%d0%b0%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%b4%d0%be-%d1%81/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%96%d0%b0%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%b4%d0%be-%d1%81/
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
https://www.cci.zp.ua/sertyfikaty-fors-mazhory/
file:///C:/Users/ОрганизациЯ/Desktop/jur3@cci.zp.ua
file:///C:/Users/ОрганизациЯ/Desktop/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 

 

 

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://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/
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 

 

 

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. 

 

 

 

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
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/


АКТУАЛЬНО 

 

Президент України підписав Закон про електронні довірчі послуги 

та електронну ідентифікацію 

 

Польща надасть Україні додаткові 60 млн євро кредиту на 

розбудову прикордонної інфраструктури 

 

Товарообіг України за 11 місяців 2022 року склав $90,1 мільярда 

 

Від початку війни на Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 

млрд грн 

 

Португалія підтримуватиме відбудову України і допомагатиме 

будувати міжнародну підтримку України заради Перемоги 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Щодо основних новацій та перспектив податкового законодавства у 

2023 році 

 

Запроваджується нова форма податкової декларації з податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

Які розміри податків для підприємців з 1 січня 2023 року? 

 

З 1 січня 2023 року оновлено бюджетні рахунки для сплати податків, 

зборів та єдиного внеску 

 

Як оподатковується інвестиційний прибуток, отриманий фізичною 

особою-нерезидентом від продажу інвестиційного активу 

підприємству? 

 

Чи включаються до доходу підприємця – платника єдиного податку 

власні кошти, внесені на рахунок, відкритий для підприємницької 

діяльності? 

 

Який термін зберігання у платника архіву файлів звітності по 

єдиному внеску, яка подана в електронному вигляді до податкових 

органів? 

https://www.cci.zp.ua/prezydent-ukrayiny-pidpysav-zakon-pro-elektronni-dovirchi-poslugy-ta-elektronnu-identyfikacziyu/
https://www.cci.zp.ua/prezydent-ukrayiny-pidpysav-zakon-pro-elektronni-dovirchi-poslugy-ta-elektronnu-identyfikacziyu/
https://www.cci.zp.ua/polshha-nadast-ukrayini-dodatkovi-60-mln-yevro-kredytu-na-rozbudovu-prykordonnoyi-infrastruktury/
https://www.cci.zp.ua/polshha-nadast-ukrayini-dodatkovi-60-mln-yevro-kredytu-na-rozbudovu-prykordonnoyi-infrastruktury/
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https://www.cci.zp.ua/vid-pochatku-vijny-na-prozorro-provely-94-tysyachi-tenderiv-na-120-mlrd-grn/
https://www.cci.zp.ua/portugaliya-pidtrymuvatyme-vidbudovu-ukrayiny-i-dopomagatyme-buduvaty-mizhnarodnu-pidtrymku-ukrayiny-zarady-peremogy/
https://www.cci.zp.ua/portugaliya-pidtrymuvatyme-vidbudovu-ukrayiny-i-dopomagatyme-buduvaty-mizhnarodnu-pidtrymku-ukrayiny-zarady-peremogy/
https://www.cci.zp.ua/shhodo-osnovnyh-novaczij-ta-perspektyv-podatkovogo-zakonodavstva-u-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/shhodo-osnovnyh-novaczij-ta-perspektyv-podatkovogo-zakonodavstva-u-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/zaprovadzhuyetsya-nova-forma-podatkovoyi-deklaracziyi-z-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanky/
https://www.cci.zp.ua/zaprovadzhuyetsya-nova-forma-podatkovoyi-deklaracziyi-z-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanky/
https://www.cci.zp.ua/yaki-rozmiry-podatkiv-dlya-pidpryyemcziv-z-1-sichnya-2023-roku/
https://www.cci.zp.ua/z-1-sichnya-2023-roku-onovleno-byudzhetni-rahunky-dlya-splaty-podatkiv-zboriv-ta-yedynogo-vnesku/
https://www.cci.zp.ua/z-1-sichnya-2023-roku-onovleno-byudzhetni-rahunky-dlya-splaty-podatkiv-zboriv-ta-yedynogo-vnesku/
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https://www.cci.zp.ua/yak-opodatkovuyetsya-investyczijnyj-prybutok-otrymanyj-fizychnoyu-osoboyu-nerezydentom-vid-prodazhu-investyczijnogo-aktyvu-pidpryyemstvu/
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https://www.cci.zp.ua/yakyj-termin-zberigannya-u-platnyka-arhivu-fajliv-zvitnosti-po-yedynomu-vnesku-yaka-podana-v-elektronnomu-vyglyadi-do-podatkovyh-organiv/
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https://www.cci.zp.ua/yakyj-termin-zberigannya-u-platnyka-arhivu-fajliv-zvitnosti-po-yedynomu-vnesku-yaka-podana-v-elektronnomu-vyglyadi-do-podatkovyh-organiv/


 

 

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 

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

