
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

18.01.2023 

 

У Запорізькій ТПП відбулася зустріч бізнесу і представників громад 

 

  
 

У Запорізькій ТПП відбулася зустріч представників компаній - членів ЗТПП, 

Запорізького регіонального кластеру «Інжиніринг - Автоматизація - 

Машинобудування», Кластеру промислових та крафтових виробників України з 

очільниками об’єднаних територіальних громад Запорізької області, депутатами 

районних і селищних рад. 

Спільна мета – напрацювати комплекс заходів, що сприятимуть кращій взаємодії 

в умовах війни, обговорити перспективні напрями співробітництва після 

деокупації захоплених територій і Перемоги України. 

 

Запорізька торгово-промислова палата завжди сприяла активній співпраці бізнесу 

і громад в умовах децентралізації. Неодноразово під час спеціалізованих форумів у 

ВЦ «Козак-Палац» відбувалися виставки-презентації інвестиційного потенціалу 

громад, зустрічі з потенційними компаніями-інвесторами. Експерти ЗТПП є 

консультантами в питаннях розробки і впровадження систем менеджменту 

якості в органах місцевого самоврядування. Традиційними стали семінари і 

експертні зустрічі на теми енергоефективності, агропереробки, кооперації, 

механізмів публічних закупівель. 

 

Детальніше 

 

https://www.cci.zp.ua/u-zaporizkij-tpp-vidbulasya-zustrich-biznesu-i-predstavnykiv-gromad/
https://www.cci.zp.ua/u-zaporizkij-tpp-vidbulasya-zustrich-biznesu-i-predstavnykiv-gromad/
https://www.cci.zp.ua/u-zaporizkij-tpp-vidbulasya-zustrich-biznesu-i-predstavnykiv-gromad/


УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який імплементує стандарти 

ЄС в законодавство України у сфері водовідведення 

 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Угоду про співпрацю уклали ТПП України і Нідерландсько-

Українська Торгова Палата (NUCC) 

 

ТПП працює з В’єтнамом над активізацією торгівлі 

 

Єгипет потребує українського зерна. У ТППУ відбулася зустріч з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Арабської Республіки Єгипет 

в Україні Айманом Елгаммалом 

 

Конфедерація італійської промисловості (Confindustria) відкрила 

представництво у Києві 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Підтвердження форс-мажорних обставин для підприємств 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

 
 

Запорізька торгово-промислова палата звертає увагу, що протягом періоду дії 

воєнного стану, який був введений у зв’язку з військовою агресією російської 

федерації проти України з 24 лютого 2022 року, законодавчими органами України 

були прийняті нормативні акти, які стосуються співпраці з країною-агресором рф 

та республікою білорусь. 

 

https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-uhvalyla-u-drugomu-chytanni-zakonoproekt-yakyj-implementuye-standarty-yes-v-zakonodavstvo-ukrayiny-u-sferi-vodovidvedennya/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-uhvalyla-u-drugomu-chytanni-zakonoproekt-yakyj-implementuye-standarty-yes-v-zakonodavstvo-ukrayiny-u-sferi-vodovidvedennya/
https://www.cci.zp.ua/ugodu-pro-spivpraczyu-uklaly-tpp-ukrayiny-z-niderlandsko-ukrayinskoyu-torgovoyu-palatoyu-nucc/
https://www.cci.zp.ua/ugodu-pro-spivpraczyu-uklaly-tpp-ukrayiny-z-niderlandsko-ukrayinskoyu-torgovoyu-palatoyu-nucc/
https://www.cci.zp.ua/tpp-praczyuye-z-vyetnamom-nad-aktyvizacziyeyu-torgivli/
https://www.cci.zp.ua/yegypet-potrebuye-ukrayinskogo-zerna-u-tppu-vidbulasya-zustrich-z-nadzvychajnym-i-povnovazhnym-poslom-arabskoyi-respubliky-yegypet-v-ukrayini-ajmanom-elgammalom/
https://www.cci.zp.ua/yegypet-potrebuye-ukrayinskogo-zerna-u-tppu-vidbulasya-zustrich-z-nadzvychajnym-i-povnovazhnym-poslom-arabskoyi-respubliky-yegypet-v-ukrayini-ajmanom-elgammalom/
https://www.cci.zp.ua/yegypet-potrebuye-ukrayinskogo-zerna-u-tppu-vidbulasya-zustrich-z-nadzvychajnym-i-povnovazhnym-poslom-arabskoyi-respubliky-yegypet-v-ukrayini-ajmanom-elgammalom/
https://www.cci.zp.ua/konfederacziya-italijskoyi-promyslovosti-confindustria-vidkryla-predstavnycztvo-u-kyyevi/
https://www.cci.zp.ua/konfederacziya-italijskoyi-promyslovosti-confindustria-vidkryla-predstavnycztvo-u-kyyevi/
https://www.cci.zp.ua/pidtverdzhennya-fors-mazhornyh-obstavyn-dlya-pidpryyemstv-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/
https://www.cci.zp.ua/pidtverdzhennya-fors-mazhornyh-obstavyn-dlya-pidpryyemstv-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/


Підприємства-учасники ЗЕД опинились в ситуації, коли маючи укладені контракти 

із зазначеними країнами до початку війни, наразі не мають можливості 

завершити виконання договірних зобов’язань. Це призводить до порушення норм 

законодавчих актів України стосовно надходження в установлені Національним 

банком України граничні строки, грошових коштів чи товарів. Що в свою чергу 

загрожує застосуванням по відношенню до українських підприємств штрафних 

санкцій, передбачених Законом України «Про валюту та валютні операції» від 

21.06.2018 року. 

 

Якщо Ваше підприємство опинилось в подібній ситуації, пропонуємо звернутись 

до Запорізької ТПП за оформленням сертифікату про форс-мажорні обставини. 

 

 

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

 
 

Відкрито набір на участь у проєкті “Відновлюйся та експортуй”! 

 
Експерти Запорізької торгово-промислової палати у складі команди 

консультантів системи торгово-промислових палат в Україні починають 

реалізацію проєкту для допомоги українським компаніям у просуванні української 

продукції та послуг за кордоном під час війни. 

 

 «Відновлюйся та експортуй» – проєкт, який дозволить 200 компаніям, які є 

представниками мікро-, малого та середнього бізнесу, впродовж 2023 року 

отримати консультації з питань розвитку та відновлення експорту. 

 

Перша хвиля відбору триватиме до 01.02.2023 року. 

 

 

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/gnpA5SgZ4x6AcxDu8 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/vidkryto-nabir-na-uchast-u-proyekti-vidnovlyujsya-ta-eksportuj/
https://forms.gle/gnpA5SgZ4x6AcxDu8


The Mobility Scheme: мобільна програма для бізнесу 

 

 
 

Проєкт EU4BUSINESS: CONNECTING companies запускає нову мобільну Програму 

для бізнесу - The Mobility Scheme. 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/ 

 

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. 

https://www.cci.zp.ua/the-mobility-scheme-mobilna-programa-dlya-biznesu/
https://connectingcompanies.eu/index.php/opportunities/mobility-scheme/?fbclid=IwAR20eIdT15uBOmHGMgM8wJsgOsNNoMR81tixzrgwxk2TgBBP-EUonj0C_SY
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/


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. 

 

GIZ надає підприємствам України гранти до 2 млн євро на 

реалізацію проєктів НДТМ 

 

 
За дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, ядерної 

безпеки й захисту прав споживачів Німеччини GIZ розробила пілотну фінансову 

програму співфінансування для українського бізнесу, відповідно до якої, надає 

грантову підтримку підприємствам для впровадження найкращих доступних 

технологій та методів управління (НДТМ) та зменшення промислових викидів. 

Німецьке міністерство виділило кошти для реалізації кількох демонстраційних 

проєктів. 

 

Прийом документів і відбір проєктів триватиме до 28 лютого 2023 року. 

 

Докладніше за посиланням: 

https://bit.ly/3GptAJy 

 

 

 

 

https://ukraine.managerprogramm.de/
https://drive.google.com/file/d/1tJ-bhzkgSa15ilLdWqdr5hbV515PNGup/view
info1@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/giz-nadaye-pidpryyemstvam-ukrayiny-granty-do-2-mln-yevro-na-realizacziyu-proyektiv-ndtm/
https://www.cci.zp.ua/giz-nadaye-pidpryyemstvam-ukrayiny-granty-do-2-mln-yevro-na-realizacziyu-proyektiv-ndtm/
https://bit.ly/3GptAJy


АНОНСИ 

 

Збори членів Українсько-Таджицької ділової ради 

 

 
 
Дата: 26 січня 2023 

Формат: онлайн 

Реєстрація: https://forms.gle/haQcXmNNtw2B4yXh6 

 

 

Національна виставка «Made in Moldova» 

 

 
 

Дата: 1 – 5 лютого 2023 

Місце проведення: Кишинів, Молдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/naczionalna-vystavka-made-in-moldova-1-5-lyutogo-2023/


Міжнародна виставка споживчих товарів «Ambiente» 

 

 
 
Дата: 3 – 7 лютого 2023 

Місце проведення: Франкфурт-на-Майні, Німеччина 

Реєстрація: https://forms.gle/nLj8BvBpWiqdfVaZ9 

 

 

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Підбірка запитів та пропозицій від EEN-Ukraine 

 

 
 
Німецький стартап пропонує програмне забезпечення, яке дозволяє 

оцифровувати дані про транспортні засоби. 

 

Італійська компанія, що спеціалізується на виробництві фарб для будівництва, 

шукає дистриб’юторів. 

 

Італійська компанія, що спеціалізується на виробництві та переробці 

сухофруктів, шукає дистриб’юторів. 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/mizhnarodna-vystavka-spozhyvchyh-tovariv-ambiente-3-7-lyutogo-2023/
https://forms.gle/nLj8BvBpWiqdfVaZ9
https://www.cci.zp.ua/pidbirka-zapytiv-ta-propozyczij-vid-een-ukraine-13-sichnya-2023/
https://www.cci.zp.ua/pidbirka-zapytiv-ta-propozyczij-vid-een-ukraine-13-sichnya-2023/
oso@cci.zp.ua


НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

ПрАТ «Запоріжкокс»: підсумки виробництва у грудні та за 12 

місяців 2022 р. 

 

Компанія “ІНФОКОМ ЛТД» пропонує рішення для управління 

даними про рецептурні продукти за допомогою Siemens Opcenter 

RD&L 

 
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 

 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

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/prat-zaporizhkoks-pidsumky-vyrobnycztva-u-grudni-ta-za-12-misyacziv-2022-r/
https://www.cci.zp.ua/prat-zaporizhkoks-pidsumky-vyrobnycztva-u-grudni-ta-za-12-misyacziv-2022-r/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-proponuye-rishennya-dlya-upravlinnya-danymy-pro-reczepturni-produkty-z-dopomogoyu-siemens-opcenter-rdl/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-proponuye-rishennya-dlya-upravlinnya-danymy-pro-reczepturni-produkty-z-dopomogoyu-siemens-opcenter-rdl/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-proponuye-rishennya-dlya-upravlinnya-danymy-pro-reczepturni-produkty-z-dopomogoyu-siemens-opcenter-rdl/
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/
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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 

 

Урядова програма щодо виплати компенсації роботодавцям за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб продовжує діяти у 

2023 році 

 

Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, 

будуть захищені від планових відключень в межах придбаної енергії 

 

За 2022 рік товарообіг України склав $99,7 млрд 

 

Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного 

перегляду інструментів державного регулювання господарської 

діяльності 

 

Покроковий ґайд: використання нового маркування UKCA (оцінка 

відповідності) у Великій Британії 
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Євросоюз залишається найбільшим ринком експорту для України – 

у 2022 році Україна експортувала до ЄС 63% товарів 

 

Розвиток співпраці в аграрній галузі між Україною та Сенегалом 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування з 1 

січня 2023 року 

 

Алгоритм внесення змін у дані, що вказуються в довідці про взяття 

на облік платника податків за ф. № 34-ОПП 

 

2022 рік – перший звітний період для Резидентів Дія Сіті 
 

Застосування РРО або ПРРО під час торгівлі підакцизними 

товарами 

 

Який перелік документів необхідний для отримання електронних 

довірчих послуг? 

 

Основні зміни в декларації з плати на землю 

 

 

 

 

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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