
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

11.01.2023 

 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата продовжує надавати експертну 

підтримку запорізьким підприємствам. Зокрема, надаємо послуги з засвідчення 

форс-мажорних обставин, сертифікації походження товарів, митного 

декларування, експертизи, ЗЕД-супроводження. Пропонуємо експертні 

інструменти, потреба в яких зумовлена воєнним часом, у їх числі - фіксація та 

оцінка пошкодженого майна.  

Як частина світової і національної системи ТПП максимально залучаємо 

міжнародні інструменти для виходу запорізької продукції на нові ринки, 

налагодження кооперації, кластерної співпраці. Зокрема, працюємо разом з 

нашими закордонними партнерами і колегами. 

 

Завжди відкриті до співпраці і готові надати фахову експертну підтримку!  

Запрошуємо стежити за нашими новинами і анонсами! 

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 
 

Інтеграція України до ЄС та НАТО – серед головних пріоритетів 

Уряду на 2023 рік 

 

Україна ухвалила пакет європейських технічних стандартів 

 

https://www.cci.zp.ua/integracziya-ukrayiny-do-yes-ta-nato-sered-golovnyh-priorytetiv-uryadu-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/integracziya-ukrayiny-do-yes-ta-nato-sered-golovnyh-priorytetiv-uryadu-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-uhvalyla-paket-yevropejskyh-tehnichnyh-standartiv/


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 

 

 

 

Галузеві маркетингові дослідження зовнішніх ринків – від експертів 

Запорізької ТПП 

 

 
 

 

Маркетинговий аналіз ринків є ефективним інструментом для розвитку експорту, 

запорукою вдалої реалізації зовнішньоекономічної діяльності компанії. 

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/galuzevi-marketyngovi-analizy-zovnishnih-rynkiv-vid-ekspertiv-zaporizkoyi-tpp/
https://www.cci.zp.ua/galuzevi-marketyngovi-analizy-zovnishnih-rynkiv-vid-ekspertiv-zaporizkoyi-tpp/


Запорізька ТПП  традиційно займаються підготовкою таких галузевих 

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

Пропонуємо ознайомитись з маркетинговими дослідженнями зовнішніх ринків, 

оглядами країн експорту/імпорту від експертів Запорізької торгово-промислової 

палати. 

 

Маркетинговий аналіз пріоритетних зовнішніх ринків 

машинобудівної галузі на прикладі ринку підйомно-транспортного 

обладнання 

 

Маркетинговий аналіз пріоритетних зовнішніх ринків 

металургійної галузі на прикладі ринку феросплавів 

 

Маркетинговий аналіз пріоритетних зовнішніх ринків переробної 

(харчової) галузі на прикладі малинового джему 

 

Маркетинговий аналіз пріоритетних зовнішніх ринків хімічної 

галузі на прикладі косметичних засобів 

 

Чехія: огляд експорту/імпорту, товарообіг з Україною 

 

Бельгія: огляд експорту/імпорту, товарообіг з Україною 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Підбірка запитів та пропозицій від EEN-Ukraine 

 

 
 
Глобальний бізнес-інкубатор у сфері енергетики шукає стартапи та 

підприємства з новими технологіями. 

 

https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-mashynobudivnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-pidjomno-transportnogo-obladnannya/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-mashynobudivnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-pidjomno-transportnogo-obladnannya/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-mashynobudivnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-pidjomno-transportnogo-obladnannya/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-metalurgijnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-ferosplaviv/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-metalurgijnoyi-galuzi-na-prykladi-rynku-ferosplaviv/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-pererobnoyi-harchovoyi-galuzi-na-prykladi-malynovogo-dzhemu/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-pererobnoyi-harchovoyi-galuzi-na-prykladi-malynovogo-dzhemu/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-pererobnoyi-harchovoyi-galuzi-na-prykladi-malynovogo-dzhemu/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-himichnoyi-galuzi-na-prykladi-kosmetychnyh-zasobiv/
https://www.cci.zp.ua/marketyngovyj-analiz-priorytetnyh-zovnishnih-rynkiv-himichnoyi-galuzi-na-prykladi-kosmetychnyh-zasobiv/
https://www.cci.zp.ua/chehiya-oglyad-eksportu-importu-tovaroobigu-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/belgiya-oglyad-eksportu-importu-tovaroobig-z-ukrayinoyu/
https://www.cci.zp.ua/pidbirka-zapytiv-ta-propozyczij-vid-een-ukraine/
https://www.cci.zp.ua/pidbirka-zapytiv-ta-propozyczij-vid-een-ukraine/


Німецька компанія, що спеціалізується на продажах та інжинірингу в 

автомобільному секторі, шукають постачальників. 

 

Угорська дизайнерська компанія, що розробила унікальний матеріал на рослинній 

основі для меблів, шукає дистриб’юторів. 

 

Німецький стартап шукає металообробну компанію, постачальника 

електронних компонентів та виробника пінополістиролу. 

 

 
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 

 

  

Турецький університет шукає компанії-партнери для створення 

консорціуму у сфері енергетики 

 

АНОНСИ 

 

Збори членів Українсько-Таджицької ділової ради 

 

 
 
Дата: 26 січня 2023 

Формат: онлайн 

Реєстрація: https://forms.gle/haQcXmNNtw2B4yXh6 

 

 

 

 

 

 

oso@cci.zp.ua
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d1%88%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%94-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d1%88%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%94-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80/
https://www.cci.zp.ua/zbory-chleniv-ukrayinsko-tadzhyczkoyi-dilovoyi-rady-26-sichnya-2023-roku-onlajn/
https://forms.gle/haQcXmNNtw2B4yXh6


Міжнародна виставка споживчих товарів «Ambiente» 

 

 
 
Дата: 3 – 7 лютого 2023 

Місце проведення: Франкфурт-на-Майні, Німеччина 

Реєстрація: https://forms.gle/nLj8BvBpWiqdfVaZ9 

 

 

Програми підтримки для бізнесу 

 

The Mobility Scheme: мобільна програма для бізнесу 

 

 
 

The Mobility Scheme стартує! Проєкт EU4BUSINESS: CONNECTING companies 

запускає нову мобільну Програму для бізнесу! Це програма обміну, яка має на меті 

надати організаціям підтримки бізнесу та власникам і менеджерам малих і 

середніх підприємств з країн Східного партнерства збагачення обміну 

мобільністю в Європейському Союзі. 

Ініціатива спонсоруватиме бізнес-обмін між 50 бізнес-асоціаціями і 35 

компаніями (підприємці, власники бізнесу або менеджери) зі Східного партнерства 

та ЄС у період з лютого по травень 2023 року. 

Заявки від українських малих і середніх підприємств та громадських організацій у 

пріоритеті! 

 

Подати заявку: https://connectingcompanies.eu/…/mobility-scheme/ 

https://www.cci.zp.ua/mizhnarodna-vystavka-spozhyvchyh-tovariv-ambiente-3-7-lyutogo-2023/
https://forms.gle/nLj8BvBpWiqdfVaZ9
https://www.cci.zp.ua/the-mobility-scheme-mobilna-programa-dlya-biznesu/
https://connectingcompanies.eu/index.php/opportunities/mobility-scheme/?fbclid=IwAR20eIdT15uBOmHGMgM8wJsgOsNNoMR81tixzrgwxk2TgBBP-EUonj0C_SY


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. 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

«Запоріжсталь» Групи Метінвест у 2022 році освоїв вісім нових 

видів продукції 

 

 

 
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/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
https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-grupy-metinvest-u-2022-roczi-osvoyiv-visim-novyh-vydiv-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-grupy-metinvest-u-2022-roczi-osvoyiv-visim-novyh-vydiv-produkcziyi/


КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ – АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»   

 

Учасники Запорізького кластеру іАМ – про спільні ініціативи та 

плани 

 
 

Детальніше 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

Щодо оновленої Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності 

 
Запорізька торгово-промислова палата традиційно надає послуги щодо визначення коду 

товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 

ЗЕД). 

1 січня поточного року набрав чинності Закон України від 19 жовтня 2022 року №2697-

IX "Про Митний тариф України", згідно з яким, зокрема, українська товарна 

номенклатура приведена у відповідність з сучасною міжнародною. 

Роз’яснює начальник управління сертифікації та декларування ЗТПП 

Олександр Губа: 

 

 
 
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності розроблена на основі 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури 

Європейського Союзу.  

 

https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%96%d0%b0%d0%bc-2/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%96%d0%b0%d0%bc-2/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%96%d0%b0%d0%bc-2/


УКТ ЗЕД використовується при митному оформленні товарів та до нього прив’язане все 

тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД. Ще одна сфера застосування – податкові 

накладні. 

Основні складові: 

1) набір кодів товарів; 

2) опис товарів, які відповідають цим кодам; 

3) правила і пояснення, як класифікувати товари за тими чи іншими кодами. 

Для полегшення використання оновленої Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності, Держмитслужба наказом від 23 листопада 2022 року 

№513 затвердила перехідні таблиці, в яких приведені коди УКТЗЕД 2017 р., які змінилися 

згідно з УКТ ЗЕД 2022 р., та коди, що застосовані в УКТ ЗЕД 2022 року повторно без 

змін. 

Зокрема, знак “=” означає коди, які застосовувалися в УКТ ЗЕД 2017 року та повторно 

застосовуються в УКТ ЗЕД 2022 року без змін обсягів товарів, що класифікуються за 

цими кодами. 

Префікс “ех” означає, що відповідна товарна підкатегорія 2022 року двічі або більше 

разів трапляється в правому стовпчику таблиці “УКТЗЕД 2022” та містить тільки 

частину товарів відповідної товарної підкатегорії 2017 року. 

Перехідні таблиці є допоміжним робочим матеріалом, які призначені для полегшення 

використання УКТ ЗЕД 2022 року. 

 

За консультаціями і допомогою щодо визначення кодів товарів відповідно до Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) звертайтесь до 

управління сертифікації та декларування Запорізької торгово-промислової палати: 

тел.: (050) 322-32-50, (050) 457-07-03 

e-mail: guba@cci.zp.ua 

 

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 

guba@cci.zp.ua
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/


Інформаційна платформа PRO_Business Запорізької торгово-

промислової палати 
 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата нагадує про можливості інформаційної 

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

Мета ініціативи: заявити про економічний потенціал Запорізького регіону, 

можливості виробників, надати підприємцям майданчик для міжнародної 

презентації.  

 

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

Запрошуємо долучатись! Форма для заповнення профілю підприємства доступна 

за посиланням: http://surl.li/ckfys 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Уряд змінив правила проведення торгів на PROZORRO: тимчасово 

відмінили аукціони 

 

Пільги на імпорт товарів для відновлення енергетичної 

інфраструктури відтепер передбачені законами України 

 

Затверджено переліки квот та товарів, експорт та імпорт яких 

підлягає ліцензуванню у 2023 році 

 

Перевірка доступності послуг Експортно-кредитного агентства за 

допомогою коду УКТ ЗЕД 
 

Українсько-бразильська співпраця: доступ до бразильського ринку, 

координація експорту агросировини та співпраця у галузі добрив 

 

Україна та Канада погодили сертифікат на експорт продуктів з 

м’яса птиці 

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/uryad-zminyv-pravyla-provedennya-torgiv-na-prozorro-tymchasovo-vidminyly-aukcziony/
https://www.cci.zp.ua/uryad-zminyv-pravyla-provedennya-torgiv-na-prozorro-tymchasovo-vidminyly-aukcziony/
https://www.cci.zp.ua/pilgy-na-import-tovariv-dlya-vidnovlennya-energetychnoyi-inforastruktury-vidteper-peredbacheni-zakonamy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/pilgy-na-import-tovariv-dlya-vidnovlennya-energetychnoyi-inforastruktury-vidteper-peredbacheni-zakonamy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zatverdzheno-pereliky-kvot-ta-tovariv-eksport-ta-import-yakyh-pidlyagaye-liczenzuvannyu-u-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/zatverdzheno-pereliky-kvot-ta-tovariv-eksport-ta-import-yakyh-pidlyagaye-liczenzuvannyu-u-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/perevirka-dostupnosti-poslug-eksportno-kredytnogo-agentstva-za-dopomogoyu-kodu-ukt-zed/
https://www.cci.zp.ua/perevirka-dostupnosti-poslug-eksportno-kredytnogo-agentstva-za-dopomogoyu-kodu-ukt-zed/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-brazylska-spivpraczya-dostup-do-brazylskogo-rynku-koordynacziya-eksportu-agrosyrovyny-ta-spivpraczya-u-galuzi-dobryv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-brazylska-spivpraczya-dostup-do-brazylskogo-rynku-koordynacziya-eksportu-agrosyrovyny-ta-spivpraczya-u-galuzi-dobryv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-kanada-pogodyly-sertyfikat-na-eksport-produktiv-z-myasa-ptyczi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-kanada-pogodyly-sertyfikat-na-eksport-produktiv-z-myasa-ptyczi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-kanada-pogodyly-sertyfikat-na-eksport-produktiv-z-myasa-ptyczi/


 

Україна та Туреччина погодили сертифікат на експорт рибних 

продуктів 

 

Україна в 2022 році експортувала майже 100 млн тонн товарів 
 

Уряд визначив механізм компенсації учасникам індустріальних 

парків витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж 
 

Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів: тепер гарантійні 

листи не потрібні 

 

 
 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Щодо основних новацій та перспектив податкового законодавства у 

2023 році 

 

Які розміри податків для підприємців з 1 січня 2023 року? 

 

Оновлено довідники податкових пільг 

 

З 2023 року застосовується нова форма Податкової декларації з 

плати на землю 

 

Програмний РРО. Як рахується час роботи в режимі офлайн? 
 

 

 

 

 

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/ukrayina-ta-turechchyna-pogodyly-sertyfikat-na-eksport-rybnyh-produktiv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-turechchyna-pogodyly-sertyfikat-na-eksport-rybnyh-produktiv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-v-2022-roczi-eksportuvala-majzhe-100-mln-tonn-tovariv/
https://www.cci.zp.ua/uryad-vyznachyv-mehanizm-kompensacziyi-uchasnykam-industrialnyh-parkiv-vytrat-na-pidklyuchennya-do-inzhenerno-transportnyh-merezh/
https://www.cci.zp.ua/uryad-vyznachyv-mehanizm-kompensacziyi-uchasnykam-industrialnyh-parkiv-vytrat-na-pidklyuchennya-do-inzhenerno-transportnyh-merezh/
https://www.cci.zp.ua/uryad-vyznachyv-mehanizm-kompensacziyi-uchasnykam-industrialnyh-parkiv-vytrat-na-pidklyuchennya-do-inzhenerno-transportnyh-merezh/
https://www.cci.zp.ua/uryad-sprostyv-pravyla-vvezennya-v-ukrayinu-droniv-teper-garantijni-lysty-ne-potribni/
https://www.cci.zp.ua/uryad-sprostyv-pravyla-vvezennya-v-ukrayinu-droniv-teper-garantijni-lysty-ne-potribni/
https://www.cci.zp.ua/uryad-sprostyv-pravyla-vvezennya-v-ukrayinu-droniv-teper-garantijni-lysty-ne-potribni/
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/yaki-rozmiry-podatkiv-dlya-pidpryyemcziv-z-1-sichnya-2023-roku/
https://www.cci.zp.ua/onovleno-dovidnyky-podatkovyh-pilg/
https://www.cci.zp.ua/z-2023-roku-zastosovuyetsya-nova-forma-podatkovoyi-deklaracziyi-z-platy-na-zemlyu/
https://www.cci.zp.ua/z-2023-roku-zastosovuyetsya-nova-forma-podatkovoyi-deklaracziyi-z-platy-na-zemlyu/
https://www.cci.zp.ua/programnyj-rro-yak-rahuyetsya-chas-roboty-v-rezhymi-oflajn/
https://www.cci.zp.ua/programnyj-rro-yak-rahuyetsya-chas-roboty-v-rezhymi-oflajn/
n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

