
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

25.01.2023 

 Україна вперше представлена у керівному складі  

Всесвітньої Федерації Палат!  

 

 
 

Національна система Торгово-промислової палати України вперше представлена у 

керівному складі Всесвітньої Федерації Палат. 

Президента ТПП України Геннадія Чижикова обрано до основного складу 

Виконавчої Ради WCF на період 2023- 2025 р. р. 

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

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

правила ведення бізнесу, які використовуються суб'єктами господарювання у 

міжнародному та внутрішньому співробітництві, зокрема: Incoterms, форс-

мажор, типові міжнародні комерційні договори, практики арбітражу. 

Запорізька торгово-промислова палата є частиною світової і національної 

системи ТПП.  

 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Делегація Лондонської палати вперше відвідала з робочим візитом 

Торгово-промислову палату України. Укладено двосторонню угоду 

про співпрацю 

 

https://www.cci.zp.ua/predstavnyka-ukrayiny-obrano-do-kerivnogo-skladu-vsesvitnoyi-federacziyi-palat/
https://www.cci.zp.ua/predstavnyka-ukrayiny-obrano-do-kerivnogo-skladu-vsesvitnoyi-federacziyi-palat/
https://www.cci.zp.ua/delegacziya-londonskoyi-palaty-vpershe-vidvidala-z-robochym-vizytom-torgovo-promyslovu-palatu-ukrayiny-ukladeno-dvostoronnyu-ugodu-pro-spivpraczyu/
https://www.cci.zp.ua/delegacziya-londonskoyi-palaty-vpershe-vidvidala-z-robochym-vizytom-torgovo-promyslovu-palatu-ukrayiny-ukladeno-dvostoronnyu-ugodu-pro-spivpraczyu/
https://www.cci.zp.ua/delegacziya-londonskoyi-palaty-vpershe-vidvidala-z-robochym-vizytom-torgovo-promyslovu-palatu-ukrayiny-ukladeno-dvostoronnyu-ugodu-pro-spivpraczyu/


АКТУАЛЬНО 

 

Запорізька ТПП працює спільно з експертами системи Торгово-

промислової палати в Україні і  за кордоном 
 

Запорізька торгово-промислова палата традиційно активно співпрацює з 

профільними комітетами, представниками ТППУ за кордоном, залучає до роботи 

компанії - члени ЗТПП. Спільно беремо участь у формуванні пропозицій до 

законодавчих актів, надаємо експертні консультації бізнесу. 

 

 
 

Протягом тижня керівництво і експерти Запорізької торгово-промислової 

палати, представники компаній – членів ЗТПП взяли участь у підсумкових 

зустрічах з головами профільних комітетів підприємців, представниками ТППУ за 

кордоном, засіданні комітету агропромислового комплексу, в обговоренні плану 

діджиталізації  Державної податкової служби, інших робочих заходах. 

Ця робота має свої результати. 

Зокрема, голова Комітету підприємців АПК Олег Юхновський відзначив своєчасні і 

корисні проєкти для бізнесу, які реалізувала Запорізька ТПП протягом року за 

участі експертів Комітету. Це, зокрема, серії навчально-консультаційних 

зустрічей, спрямованих на допомогу у веденні підприємницької діяльності під час 

війни, освітні заходи проєкту PRO_Business.  

З питань участі у роботі комітетів ТППУ звертайтесь до Управління 

організаційної роботи та міжнародних відносин Запорізької ТПП:  

e-mail: oso@cci.zp.ua, тел. 050-484-11-97, начальник управління Ксенія Нагорна. 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ: 

 

Експерти Запорізької ТПП взяли участь у зустрічі з головами 

комітетів підприємців при Торгово-промисловій палаті України 

 

83 представники ТПП України діють у 72 країнах світу! 

 

Підсумкове засідання Комітету підприємців агропромислового 

комплексу  

 

План діджиталізації Державної податкової служби обговорили під 

час зустрічі з бізнесом 

oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/robocha-zustrich-goliv-komitetiv-pidpryyemcziv-pry-torgovo-promyslovij-palati-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/robocha-zustrich-goliv-komitetiv-pidpryyemcziv-pry-torgovo-promyslovij-palati-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/83-predstavnyky-tpp-ukrayiny-praczyuyut-u-72-krayinah-svitu/
https://www.cci.zp.ua/pidsumkove-zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-agropromyslovogo-kompleksu-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/pidsumkove-zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-agropromyslovogo-kompleksu-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/plan-didzhytalizacziyi-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhby-obgovoryly-pid-chas-zustrichi-z-biznesom/
https://www.cci.zp.ua/plan-didzhytalizacziyi-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhby-obgovoryly-pid-chas-zustrichi-z-biznesom/


ВАЖЛИВО 

 

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. 

 

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. Як наслідок - 

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 

 

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. Перша хвиля відбору триватиме до 01.02.2023 року. 

 

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

 

 

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

 

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. 

 

АНОНСИ 

 

Збори членів Українсько-Таджицької ділової ради 

 

 
 
Дата: 26 січня 2023 

Формат: онлайн 

Реєстрація: 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
https://www.cci.zp.ua/zbory-chleniv-ukrayinsko-tadzhyczkoyi-dilovoyi-rady-26-sichnya-2023-roku-onlajn/
https://forms.gle/haQcXmNNtw2B4yXh6


Вебінар «Інвестування та ведення бізнесу в Україні» 

 

 
Дата: 2 лютого 

Онлайн 

Реєстрація:  https://forms.gle/X1V6novis6ZrCGPx5 

 

Національна виставка «Made in Moldova» 

 

 
 

Дати: 1 – 5 лютого 2023 

Місце проведення: Кишинів, Молдова 

 

 

Міжнародна виставка Gulfood 2023 

 

 
 
Дати: 20 – 24 лютого 2023 

Місце проведення: Дубаї, ОАЕ 

 

 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-investuvannya-ta-vedennya-biznesu-v-ukrayini-2-lyutogo-2023-roku/
https://forms.gle/X1V6novis6ZrCGPx5
https://www.cci.zp.ua/naczionalna-vystavka-made-in-moldova-1-5-lyutogo-2023/
https://www.cci.zp.ua/proyekt-its-zaproshuye-ukrayinski-kompaniyi-do-uchasti-u-kolektyvnomu-stendi-na-mizhnarodnij-vystavczi-gulfood-2023/


КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Підбірка запитів і пропозицій від італійський компаній. Мережа 

ЕЕN-Ukraine 

 

 
 

Італійська компанія, що спеціалізується на виробництві фарб для будівництва, 

шукає дистриб’юторів. 

 

Італійська компанія, що спеціалізується на виробництві та переробці 

сухофруктів, шукає дистриб’юторів. 

 

Італійська виноробня шукає дистриб’юторів та агентів. 

 

Італійська компанія, що спеціалізується на точній механічній обробці, пропонує 

свої високоякісні послуги. 

 
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  

 

Пропозиція для громад у сфері поводження з відходами від 

Екотехнологічної компанії «Гранік» 

 

ТОВ «Агролідер»: завдання воєнного часу 
 

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/pidbirka-zapytiv-i-propozyczij-vid-italijskyj-kompanij-merezha-een-ukraine/
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/propozycziya-dlya-gromad-u-sferi-povodzhennya-z-vidhodamy-vid-ekotehnologichnoyi-kompaniyi-granik/
https://www.cci.zp.ua/propozycziya-dlya-gromad-u-sferi-povodzhennya-z-vidhodamy-vid-ekotehnologichnoyi-kompaniyi-granik/
https://www.cci.zp.ua/tov-agrolider-zavdannya-voyennogo-chasu/


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

Продовження дії торговельних марок в умовах воєнного стану 
 

Торговельні марки є найбільш розповсюдженими об’єктами права інтелектуальної 

власності. Наразі в Україні зареєстровано понад 300 тисяч ТМ. Нові ТМ з’являються і 

під час війни. 

Право на реєстрацію власної торгової марки має будь-яка фізична або юридична особа, їх 

об`єднання або правонаступники. Реалізація цього права засвідчується відповідним 

охоронним документом державного зразка – свідоцтвом. 

Строк дії свідоцтва на торговельну марку становить 10 років. Він обчислюється з 

моменту подання заявки на реєстрацію ТМ до Національному органу інтелектуальної 

власності (НОІВ). Цей строк можна продовжувати щоразу на 10 років.  

Патентно-ліцензійні послуги займають важливе місце в структурі експертних послуг для 

бізнесу, які традиційно надає Запорізька торгово-промислова палата. 

 

Чи варто продовжувати строк дії свідоцтва на торговельну марку під час дії воєнного 

стану, розповідає провідний експерт управління експертиз Запорізької ТПП  

Дар’я Колісник: 

 

 
 

13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України 2174-IX від 01.04.2022 року “Про 

захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, 

введеного у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України”, який надає 

відповідь на це питання.   

На період воєнного стану  перебіг строків, пов’язаних із охороною прав ІВ, зупиняється.  

Якщо на період починаючи з 24 лютого 2022 року та протягом дії воєнного стану 

припадає закінчення строку правової охорони на ТМ, в цьому випадку існує можливість 

здійснити дії, необхідні для продовження дії свідоцтва, протягом 90 днів після скасування 

воєнного стану, без необхідності сплати додаткових зборів за пропуск відповідних 

строків.  

Протягом всього строку дії воєнного стану відповідні права залишаються чинними, і 

можуть бути поновлені у загальному порядку після скасування дії воєнного стану.  

І все ж таки, ми рекомендуємо за можливості вчасно продовжувати строк дії 

свідоцтва. Це допоможе забезпечити повний захист вашого бізнесу та дозволить не 

турбуватися про незаконні дії конкурентів. 

 

 



Також нагадуємо основні переваги реєстрації торговельної марки:  

• виокремлення Вашої компанії та її продукції серед конкурентів;  

• зростання репутації Вашої компанії;  

• гарантія якості Вашого товару і бізнесу, посилення позитивного іміджу та престижу;  

• гарантія ексклюзивності використання складових ТМ (назва, логотип, слоган) на ринку 

для даних товарів і послуг;  

• юридичний захист і вагомість у випадку судових розглядів;  

• охорона Ваших товарів і послуг від незаконної імітації та контрафакту;  

• збільшення вартості компанії в процесі «розкрутки» бренду;  

• можливість продажу або передачі частини прав на використання торговельної марки 

за матеріальну винагороду;  

• можливість реєстрації домену порядку «.ua». 

За більш детальними консультаціями щодо патентно-ліцензійних послуг звертайтесь до 

експертів Запорізької торгово-промислової палати. 

 

Наші контакти: 

тел. 097-207-62-23 

e-mail: kolesnik@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 

 

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 

kolesnik@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
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 

 

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/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/
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


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 

 

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. 

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/
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/
http://surl.li/ckfys
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 

 
За підсумками Всесвітнього економічного форуму в Давосі 

 

Україна приєдналась до коаліції торгових міністрів щодо клімату 

 

Відновлення і трансформація України стали однією з ключових тем 

на форумі в Давосі 

 

Співпраця з Україною: інвестиції, євроінтеграція та посилення 

економічного співробітництва 

 

 

Торгівля 2022 року за видами транспортних перевезень 

 

Затверджено переліки квот на 2023 рік та товарів, експорт та імпорт 

яких підлягає ліцензуванню 

 

Від початку війни Європейський Союз вже виділив майже 52 млрд 

євро для допомоги Україні 

 

Україна і Чехія створять робочу групу із залучення чеських 

компаній до відбудови України 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Зміни до форм податкових декларацій платників єдиного податку 

третьої та четвертої груп 

 

ДПС оновила Державний реєстр реєстраторів розрахункових 

операцій 

 

Декларування-2023. За якою формою подається декларація про 

доходи за 2022 рік? 

 

Нова форма для ведення обліку доходів і витрат ФОП третьої групи-

платників ПДВ 

 

ФОПам на загальній системі оподаткування змінено термін подання 

декларації про доходи 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-pryyednalas-do-koaliczij-torgovyh-ministriv-shhodo-klimatu/
https://www.cci.zp.ua/vidnovlennya-i-transformacziya-ukrayiny-staly-odniyeyu-z-klyuchovyh-tem-na-forumi-v-davosi/
https://www.cci.zp.ua/vidnovlennya-i-transformacziya-ukrayiny-staly-odniyeyu-z-klyuchovyh-tem-na-forumi-v-davosi/
https://www.cci.zp.ua/spivpraczya-z-ukrayinoyu-investycziyi-yevrointegracziya-ta-posylennya-ekonomichnogo-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/spivpraczya-z-ukrayinoyu-investycziyi-yevrointegracziya-ta-posylennya-ekonomichnogo-spivrobitnycztva/
https://www.cci.zp.ua/torgivlya-2022-roku-za-vydamy-transportnyh-perevezen/
https://www.cci.zp.ua/zatverdzheno-pereliky-tovariv-eksport-ta-import-yakyh-pidlyagaye-liczenzuvannyu-ta-kvot-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/zatverdzheno-pereliky-tovariv-eksport-ta-import-yakyh-pidlyagaye-liczenzuvannyu-ta-kvot-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/vid-pochatku-vijny-yevropejskyj-soyuz-vzhe-vydilyv-majzhe-52-mlrd-yevro-dlya-dopomogy-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/vid-pochatku-vijny-yevropejskyj-soyuz-vzhe-vydilyv-majzhe-52-mlrd-yevro-dlya-dopomogy-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-i-chehiya-stvoryat-robochu-grupu-iz-zaluchennya-cheskyh-kompanij-do-vidbudovy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-i-chehiya-stvoryat-robochu-grupu-iz-zaluchennya-cheskyh-kompanij-do-vidbudovy-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/zminy-do-form-podatkovyh-deklaraczij-platnykiv-yedynogo-podatku-tretoyi-ta-chetvertoyi-grup/
https://www.cci.zp.ua/zminy-do-form-podatkovyh-deklaraczij-platnykiv-yedynogo-podatku-tretoyi-ta-chetvertoyi-grup/
https://www.cci.zp.ua/dps-onovyla-derzhavnyj-reyestr-reyestratoriv-rozrahunkovyh-operaczij/
https://www.cci.zp.ua/dps-onovyla-derzhavnyj-reyestr-reyestratoriv-rozrahunkovyh-operaczij/
https://www.cci.zp.ua/deklaruvannya-2023-za-yakoyu-formoyu-podayetsya-deklaracziya-pro-dohody-za-2022-rik/
https://www.cci.zp.ua/deklaruvannya-2023-za-yakoyu-formoyu-podayetsya-deklaracziya-pro-dohody-za-2022-rik/
https://www.cci.zp.ua/nova-forma-dlya-vedennya-obliku-dohodiv-i-vytrat-fop-tretoyi-grupy-platnykiv-pdv/
https://www.cci.zp.ua/nova-forma-dlya-vedennya-obliku-dohodiv-i-vytrat-fop-tretoyi-grupy-platnykiv-pdv/
https://www.cci.zp.ua/fopam-na-zagalnij-systemi-opodatkuvannya-zmineno-termin-podannya-deklaracziyi-pro-dohody/
https://www.cci.zp.ua/fopam-na-zagalnij-systemi-opodatkuvannya-zmineno-termin-podannya-deklaracziyi-pro-dohody/


 

Рентна плата за спеціальне використання води: терміни подання 

декларації та строк сплати 

 

Змінено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / 

розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування з        

1 січня 2023 року 

 

 

 

 

 

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/rentna-plata-za-speczialne-vykorystannya-vody-terminy-podannya-deklaracziyi-ta-strok-splaty/
https://www.cci.zp.ua/rentna-plata-za-speczialne-vykorystannya-vody-terminy-podannya-deklaracziyi-ta-strok-splaty/
https://www.cci.zp.ua/rentna-plata-za-speczialne-vykorystannya-vody-terminy-podannya-deklaracziyi-ta-strok-splaty/
https://www.cci.zp.ua/zmineno-poryadok-zupynennya-reyestracziyi-podatkovoyi-nakladnoyi-rozrahunku-koryguvannya-v-yedynomu-reyestri-podatkovyh-nakladnyh/
https://www.cci.zp.ua/zmineno-poryadok-zupynennya-reyestracziyi-podatkovoyi-nakladnoyi-rozrahunku-koryguvannya-v-yedynomu-reyestri-podatkovyh-nakladnyh/
https://www.cci.zp.ua/yedynyj-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-soczialne-strahuvannya-z-1-sichnya-2023-roku/
https://www.cci.zp.ua/yedynyj-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-soczialne-strahuvannya-z-1-sichnya-2023-roku/
n.ohromiy@gmail.com
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata

