
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

1.02.2023 

 

Україна – у порядку денному Всесвітньої Федерації Палат! 

 

 
 

Як ми вже повідомляли, національна система Торгово-промислової палати України 

вперше представлена у керівному складі Всесвітньої Федерації Палат (WCF). 

Президент ТПП України Геннадій Чижиков, якого обрано до основного складу 

Виконавчої Ради WCF на період 2023- 2025 р. р., взяв участь у стартовій сесії 

Ради. 

“Рух України до європейської, світової спільноти не спинити. Тривоги й обстріли 

стимулюють працювати більше. Наближати перемогу. Згуртовувати партнерів у 

протистоянні росії. Сьогодні представлено програму роботи Міжнародної 

торгової палати та WCF і стратегію WCF на 2023-2025. Україна – у порядку 

денному”, - зазначив Геннадій Чижиков. 

 

Всесвітня федерація палат (WCF) – керівний орган Міжнародної торгової палати 

(ICC), яка об’єднує понад 45 мільйонів компаній з різних континентів, розробляє 

правила ведення бізнесу, зокрема: Incoterms, форс-мажор, типові міжнародні 

комерційні договори, практики арбітражу. 

  

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-u-poryadku-dennomu-vsesvitnoyi-federacziyi-palat/


УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Розпочала роботу Координаційна платформа донорів із відновлення 

України 

 

Україна та ЄС обговорили подальші кроки в інтеграції 

енергетичних ринків 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Індустріальні парки – дієвий інструмент повоєнного відновлення 

України 

 
Експерти Запорізької торгово-промислової палати наголошують, що саме 

кластери та індустріальні парки можуть стати дієвим механізмом активізації 

інвестиційного розвитку, промислово-економічного відновлення Запорізького 

регіону і всієї України після Перемоги. 

Практичні кроки обговорювались під час круглого столу «Відновлення Запорізького 

регіону: університет, бізнес та територіальні громади», що відбувся 24 січня у 

НУ «Запорізька політехніка». 

 

  
 

Віцепрезидент Запорізької ТПП Андрій Куц виступив з пропозицією розпочати  

спільну розробку технічного завдання майбутнього індустріального парку, 

зокрема, промислового майданчику. 

Учасники підтримали ініціативу. Відтак у роботі над документом візьмуть 

участь експерти Запорізької ТПП, кластерів «Інжиніринг - Автоматизація -

Машинобудування», промислових та крафтових виробників України, науковці НУ 

«Запорізька політехніка», представники об’єднаних територіальних громад. 

Також відповідна пропозиція – зі створення індустріального парку у регіоні – вже 

надана Запорізькою ТПП до формування Комплексної програми розвитку малого і 

середнього підприємництва Запорізької області. 

 

Детальніше 

https://www.cci.zp.ua/rozpochala-robotu-koordynaczijna-platforma-donoriv-iz-vidnovlennya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/rozpochala-robotu-koordynaczijna-platforma-donoriv-iz-vidnovlennya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yes-obgovoryly-podalshi-kroky-v-integracziyi-energetychnyh-rynkiv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-yes-obgovoryly-podalshi-kroky-v-integracziyi-energetychnyh-rynkiv/
https://www.cci.zp.ua/industrialni-parky-diyevyj-instrument-povoyennogo-vidnovlennya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/industrialni-parky-diyevyj-instrument-povoyennogo-vidnovlennya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/industrialni-parky-diyevyj-instrument-povoyennogo-vidnovlennya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/industrialni-parky-diyevyj-instrument-povoyennogo-vidnovlennya-ukrayiny/


Також читайте: 

 

 
 

Часті питання та відповіді щодо створення та функціонування  

 

Профільне законодавство України 

 

Міжнародний досвід, який може застосувати Україна 

 

 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Норвегія готує багаторічну програму підтримки України. 

Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Норвегія в 

Україні Ерік Сведал відвідав Торгово-промислову палату України 

 

ТПП України працює над організацією візиту австрійського бізнесу 

до України разом з командою представництва Австрії 

 

 

ДО УВАГИ ЕКСПОРТЕРІВ! 

 
Щодня експерти Запорізької торгово-промислової палати надають консультації 

представникам компаній - членів Палати щодо питань зовнішньоекономічної 

діяльності. У свою чергу – ми завжди на зв’язку з нашими колегами – 

представниками Торгово-промислової палати України за кордоном. 

83 представники ТПП України працюють для підтримки експорту у 72 країнах, 

зокрема, Австрії, Бельгії, Болгарії, Грузії, Італії, Литві, Німеччині. 

 

 

З повним переліком ви можете ознайомитися на сайті: 

https://ucci.org.ua/advocacy/delegation-of-the-ucci-abroad 

 

Контакти у Запорізькій ТПП: (050) 484-95-10, e-mail: kuts@cci.zp.ua 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/chasti-pytannya-ta-vidpovidi-shhodo-stvorennya-ta-funkczionuvannya-industrialnyh-parkiv/
https://www.cci.zp.ua/zakonodavstvo-shhodo-industrialnyh-parkiv/
https://www.cci.zp.ua/zakonodavstvo-shhodo-industrialnyh-parkiv/
https://www.cci.zp.ua/industrialni-parky-mizhnarodnyj-dosvid-yakyj-mozhe-zastosuvaty-ukrayina/
https://www.cci.zp.ua/norvegiya-gotuye-bagatorichnu-programu-pidtrymky-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/norvegiya-gotuye-bagatorichnu-programu-pidtrymky-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/norvegiya-gotuye-bagatorichnu-programu-pidtrymky-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-praczyuye-nad-organizacziyeyu-vizytu-avstrijskogo-biznesu-do-ukrayiny-razom-z-komandoyu-predstavnycztva-avstriyi/
https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-praczyuye-nad-organizacziyeyu-vizytu-avstrijskogo-biznesu-do-ukrayiny-razom-z-komandoyu-predstavnycztva-avstriyi/
https://ucci.org.ua/advocacy/delegation-of-the-ucci-abroad
kuts@cci.zp.ua


ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

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

 
Як ми вже повідомляли, експерти 

Запорізької торгово-промислової 

палати у складі команди 

консультантів системи торгово-

промислових палат в Україні 

починають реалізацію проєкту для 

допомоги українським компаніям у 

просуванні продукції та послуг за 

кордоном під час війни. 

Проєкт «Відновлюйся та експортуй» дозволить представникам мікро-, малого та 

середнього бізнесу впродовж 2023 року отримати консультації з питань розвитку 

та відновлення експорту.  

 

Запрошуємо до реєстрації: https://forms.gle/gnpA5SgZ4x6AcxDu8 

 

 

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

4.0 – Діджиталізація» 

 
Продовжується набір в групу на 2023 

рік за напрямом «Industry 4.0 – 

Діджиталізація» Програми «Fit for 

Partnership with Germany», яка 

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/ 
Прийом заявок – до 15 лютого 2023 року 

 

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


АНОНСИ 

 

Вебінар «Інвестування та ведення бізнесу в Україні» 

 

 
Дата: 2 лютого     Онлайн 

 

Реєстрація:  https://forms.gle/X1V6novis6ZrCGPx5 

 

Конференція «REBUILD UKRAINE 2023» 

 

 
 
Дата: 15 - 16 лютого 

м. Варшава, Польща 

 

Українсько-Казахський бізнес-форум 

 

 
 
Дата: 21 лютого 

Онлайн 

Реєстрація:  https://forms.gle/TSmvdFrDrGe9rjrZ7 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-investuvannya-ta-vedennya-biznesu-v-ukrayini-2-lyutogo-2023-roku/
https://forms.gle/X1V6novis6ZrCGPx5
https://forms.gle/TSmvdFrDrGe9rjrZ7


КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Запити і пропозиції від учасників Мережі ЕЕN-Ukraine 

 

Німецький стартап розробив унікальне предиктивне технічне 

обслуговування, яке може запобігти значним ушкодженням, 

викликаним відмовою машини 

 

 
 

Румунський швейний виробник 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 

 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  

 

Запорізький ливарно-механічний завод за 2022 рік освоїв 1114 нових 

видів послуг та виробництва продукції 
 

 

«Запоріжкокс» підтвердив відповідність міжнародним стандартам 

якості, екології, охорони праці та енергетичного менеджменту 
 

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/pidbirka-zapytiv-i-propozyczij-vid-italijskyj-kompanij-merezha-een-ukraine/
https://www.cci.zp.ua/nimeczkyj-startap-rozrobyv-unikalne-predyktyvne-tehnichne-obslugovuvannya-yake-mozhe-zapobigty-znachnym-ushkodzhennyam-vyklykanym-vidmovoyu-mashyny/
https://www.cci.zp.ua/nimeczkyj-startap-rozrobyv-unikalne-predyktyvne-tehnichne-obslugovuvannya-yake-mozhe-zapobigty-znachnym-ushkodzhennyam-vyklykanym-vidmovoyu-mashyny/
https://www.cci.zp.ua/nimeczkyj-startap-rozrobyv-unikalne-predyktyvne-tehnichne-obslugovuvannya-yake-mozhe-zapobigty-znachnym-ushkodzhennyam-vyklykanym-vidmovoyu-mashyny/
https://www.cci.zp.ua/rumunskyj-shvejnyj-vyrobnyk-shukaye-dystrybyutoriv/
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-lyvarno-mehanichnyj-zavod-za-2022-rik-osvoyiv-1114-novyh-vydiv-poslug-ta-vyrobnycztva-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizkyj-lyvarno-mehanichnyj-zavod-za-2022-rik-osvoyiv-1114-novyh-vydiv-poslug-ta-vyrobnycztva-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/zaporizhkoks-pidtverdyv-vidpovidnist-mizhnarodnym-standartam-yakosti-ekologiyi-ohorony-praczi-ta-energetychnogo-menedzhmentu/
https://www.cci.zp.ua/zaporizhkoks-pidtverdyv-vidpovidnist-mizhnarodnym-standartam-yakosti-ekologiyi-ohorony-praczi-ta-energetychnogo-menedzhmentu/


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 

 

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 

 

 
 

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
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/


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 

 

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 

 

Запорізька ТПП видає підтверджуючі документи підприємствам, що 

працюють на підконтрольній Уряду України території 

 

 
 

 

 

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/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/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/


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 

 

Інформаційна платформа PRO_Business Запорізької торгово-

промислової палати 
 

 
 

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

Долучайтесь! Форма для заповнення профілю підприємства доступна за 

посиланням: http://surl.li/ckfys 

 

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 

 

ФДМУ у Запорізькій області запрошує до участі в орендному 

аукціоні 

 

Україна та Словаччина запускають пілотний проєкт для 

злагодження роботи митних органів на кордоні 
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Україна зберігає позиції у п’ятірці найкращих світових 

агроекспортерів 

 

Японське агентство міжнародного співробітництва поновлює роботу 

в Україні 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Податкові зобов’язання з ПДВ за операціями з експорту товарів 

 

Як суб’єкту господарювання застосовувати РРО та ПРРО, якщо він 

має декілька об’єктів господарювання на одну адресу? 

 

Як визначається податкова адреса при заповненні податкової 

звітності платником податків? 

 

Як суб’єкту господарювання подати заяву з метою поновлення 

втраченого реєстраційного посвідчення РРО? 

 

Хто є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, 

не пов’язаних з видобуванням корисних копалин? 
 

 

 

 

 

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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