
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

15.02.2023 

 

Річний звіт - 2022 Запорізької торгово-промислової палати 

 

 
Пропонуємо до Вашої уваги річний звіт Запорізької торгово-

промислової палати щодо основних напрямів нашої діяльності, 

програм і заходів 
 

2022-й став роком серйозних викликів для всіх нас. Втім, після початку 

повномасштабної військової агресії рф ми не припиняли діяльність з експертної і 

сервісної підтримки бізнесу. Крім основних функцій, виконуємо гуманітарні 

завдання.   У ВЦ «Козак-Палац» Запорізької ТПП з березня розміщувався обласний 

хаб допомоги переміщеним особам. 

Продовжуємо надавати послуги з засвідчення форс-мажорних обставин, 

сертифікації походження товарів, митного декларування, експертизи, ЗЕД-

супроводження. Пропонуємо нові експертні інструменти, потреба в яких 

зумовлена воєнним часом, зокрема, фіксація та оцінка пошкодженого майна. 

Як частина світової і національної системи ТПП максимально залучаємо 

міжнародні можливості для виходу запорізької продукції на нові ринки, 

налагодження кооперації, кластерної співпраці.  

 

Більше інформації  - у Звіті Запорізької ТПП:  

www.cci.zp.ua/report2022 

 

https://www.cci.zp.ua/report2022/
https://www.cci.zp.ua/report2022/
http://www.cci.zp.ua/report2022


УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Україна отримала високу оцінку Єврокомісії щодо виконання вимог 

ЄС у митній сфері 

 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

ТПП України і Торгова палата Брюсселя підписали угоду про 

співпрацю 

 
Бізнес Брюсселя став партнером ТПП України. Президент Торгово-промислової 

палати України Геннадій Чижиков та СЕО Торгової палати Брюсселя Олів’єр 

Віллокс підписали угоду про співробітництво. 

 

Об’єднуємо бізнес для відновлення України! 

 
Делегація MEDEF International – найбільшою федерацією роботодавців у Франції – 

та лідери українського енергоринку познайомились і обговорили пряму співпрацю 

за підтримки ТПП України. 

 

АКТУАЛЬНО 

 
Експерти Запорізької ТПП, представники компаній – членів Палати взяли участь в 

експертних і В2В-заходах. 

 

 
 

“Енергетичний форум” об’єднав провідні европейські профільні 

компанії 

 

Актуальні зміни податкового законодавства розглянули на засіданні 

Комітету підприємців МСБ при ТПП України 

https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymala-vysoku-oczinku-yevrokomisiyi-shhodo-vykonannya-vymog-yes-u-mytnij-sferi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-otrymala-vysoku-oczinku-yevrokomisiyi-shhodo-vykonannya-vymog-yes-u-mytnij-sferi/
https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-i-torgova-palata-bryusselya-pidpysaly-ugodu-pro-spivpraczyu/
https://www.cci.zp.ua/tpp-ukrayiny-i-torgova-palata-bryusselya-pidpysaly-ugodu-pro-spivpraczyu/
https://www.cci.zp.ua/obyednuyemo-biznes-dlya-vidnovlennya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/energetychnyj-forum-obyednav-providni-evropejski-profilni-kompaniyi/
https://www.cci.zp.ua/energetychnyj-forum-obyednav-providni-evropejski-profilni-kompaniyi/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-msb-pry-tpp-ukrayiny-prysvyatyly-aktualnym-zminam-podatkovogo-zakonodavstva/
https://www.cci.zp.ua/zasidannya-komitetu-pidpryyemcziv-msb-pry-tpp-ukrayiny-prysvyatyly-aktualnym-zminam-podatkovogo-zakonodavstva/


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 

 

 

Запорізька ТПП запрошує звертатись на «гарячу лінію» для 

підприємців! 

 
Триває робота «гарячої лінії», організованої 

консорціумом регіональних торгово-промислових 

палат і ТПП України. Адже оперативна 

підтримка бізнесу наразі дуже затребувана.  

 

Звернувшись за телефоном +38(044)3346413, 

підприємці можуть отримати фахові відповіді на 

актуальні бізнес-питання в оперативному режимі. 

Вартість дзвінків згідно з тарифами оператора. 

Відповідаємо на запитання підприємців з таких 

основних напрямів: 

 

• переміщення / релокація бізнесу 

• відновлення /перезапуск бізнесу 

• розширення діяльності / активізація експортно-імпортних операцій 

 

Нагадаємо, «гарячу лінію» для підприємців відкрито восени 2022 року у межах 

роботи Мережі координаційних центрів підтримки бізнесу «Разом до 

відновлення».  

Це спільна ініціатива Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, 

Сумської, Харківської ТПП і Торгово-промислової палати України. 

 

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 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/ 

 

АНОНСИ 

 

Засідання Авіаційного комітету при ТПП України 

 

 
 
16 лютого 2023 року об 12.00 

Онлайн 

Переходьте за посиланням для підключення у ZOOM: 

Взяти участь  

 
 

 

 

 

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/zasidannya-aviaczijnogo-komitetu-pry-tpp-ukrayiny/
https://us05web.zoom.us/j/4052500484?pwd=ZmxLVHZsWWNIeXE1aWlNS1F4cWh6UT09


Українсько-Казахський бізнес-форум 

 

 
 
Дата: 21 лютого 

Онлайн 

Реєстрація:  https://forms.gle/TSmvdFrDrGe9rjrZ7 

 

 

В2В-захід «Електронна черга на перетин кордону» 

 

 
 
23 лютого 2023 

Онлайн 

Реєстрація: https://forms.gle/2Tc6fuMKnmF4sdaj6 

 

ІІІ щорічний форум “АПК-2023: війна, євроінтеграція, екологічні і 

кліматичні виклики, якість життя” 

 

 
 

23 лютого 2023 

м. Киів, ТПП України / онлайн 

Для реєстрації перейдіть за посиланням 

https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-kazahskyj-biznes-forum/
https://forms.gle/TSmvdFrDrGe9rjrZ7
https://www.cci.zp.ua/v2v-zahid-elektronna-cherga-na-peretyn-kordonu-23-lyutogo-2023/
https://forms.gle/2Tc6fuMKnmF4sdaj6
https://www.cci.zp.ua/iii-shhorichnyj-forum-apk-2023-vijna-yevrointegracziya-ekologichni-i-klimatychni-vyklyky-yakist-zhyttya/
https://www.cci.zp.ua/iii-shhorichnyj-forum-apk-2023-vijna-yevrointegracziya-ekologichni-i-klimatychni-vyklyky-yakist-zhyttya/
https://ukraine-oss.com/reyestracziya-na-iii-shhorichnyj-forum-z-agroekologiyi-apk-2023-vijna-yevrointegracziya-ekologichni-i-klimatychni-vyklyky-yakist-zhyttya-2/


EEN-вебінар «Business with Ukraine – status quo and perspectives» 
 

 
 

23 лютого 2023 

Онлайн 

Реєстрація: https://events.ihk.st/eenwebinarbusinesswithukraine 

 

 

 

НОВИНИ КОМПАНІЙ – ЧЛЕНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП  
 

Компанія «ІНФОКОМ ЛТД» здійснює роботи з автоматизації 

підйомно-транспортних механізмів і модернізації кранів 
 

 
 

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/een-vebinar-business-with-ukraine-status-quo-and-perspectives-23-bereznya-2023/
https://events.ihk.st/eenwebinarbusinesswithukraine
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-zdijsnyuye-roboty-z-avtomatyzacziyi-pidjomno-transportnyh-mehanizmiv-ta-modernizacziyi-kraniv/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-infokom-ltd-zdijsnyuye-roboty-z-avtomatyzacziyi-pidjomno-transportnyh-mehanizmiv-ta-modernizacziyi-kraniv/


КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ - АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»  

 

 
 

Запорізький кластер ІАМ: продовжується робота над спільними 

проєктами 

 

В єдності – сила! Кластер презентовано на конференції науково-

освітніх закладів — партнерів розвитку Індустрії 4.0-5.0 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

ЗАСВІДЧЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН 

 

Підтвердження форс-мажорних обставин для підприємств 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

 
 

• 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.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%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
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%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%b2-%d1%94%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%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/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%b2-%d1%94%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%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/
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
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/pidtverdzhennya-fors-mazhornyh-obstavyn-dlya-pidpryyemstv-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/


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 

 

 
 

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://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
mailto:guba@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/
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/


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 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

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/
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 

 

Доповнено перелік товарів, ввезення та/або переміщення транзитом 

яких здійснюється без надання забезпечення сплати митних 

платежів 

 

Уряд розширив перелік компаній, яким надано право імпорту 

товарів військового призначення для потреб власного виробництва 

 

Проєкти з підвищення конкурентної спроможності вітчизняних 

виробників сої на ринках ЄС 

 

Уряд розширив програму компенсацій роботодавцям за 

працевлаштування окремих категорій безробітних 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Внесені зміни до Податкового кодексу 

 

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/
https://www.cci.zp.ua/dopovneno-perelik-tovariv-vvezennya-ta-abo-peremishhennya-tranzytom-yakyh-zdijsnyuyetsya-bez-nadannya-zabezpechennya-splaty-mytnyh-platezhiv/
https://www.cci.zp.ua/dopovneno-perelik-tovariv-vvezennya-ta-abo-peremishhennya-tranzytom-yakyh-zdijsnyuyetsya-bez-nadannya-zabezpechennya-splaty-mytnyh-platezhiv/
https://www.cci.zp.ua/dopovneno-perelik-tovariv-vvezennya-ta-abo-peremishhennya-tranzytom-yakyh-zdijsnyuyetsya-bez-nadannya-zabezpechennya-splaty-mytnyh-platezhiv/
https://www.cci.zp.ua/uryad-rozshyryv-perelik-kompanij-yakym-nadano-pravo-importu-tovariv-vijskovogo-pryznachennya-dlya-potreb-vlasnogo-vyrobnycztva/
https://www.cci.zp.ua/uryad-rozshyryv-perelik-kompanij-yakym-nadano-pravo-importu-tovariv-vijskovogo-pryznachennya-dlya-potreb-vlasnogo-vyrobnycztva/
https://www.cci.zp.ua/proyekty-z-pidvyshhennya-konkurentnoyi-spromozhnosti-vitchyznyanyh-vyrobnykiv-soyi-na-rynkah-yes/
https://www.cci.zp.ua/proyekty-z-pidvyshhennya-konkurentnoyi-spromozhnosti-vitchyznyanyh-vyrobnykiv-soyi-na-rynkah-yes/
https://www.cci.zp.ua/uryad-rozshyryv-programu-kompensaczij-robotodavczyam-za-praczevlashtuvannya-okremyh-kategorij-bezrobitnyh/
https://www.cci.zp.ua/uryad-rozshyryv-programu-kompensaczij-robotodavczyam-za-praczevlashtuvannya-okremyh-kategorij-bezrobitnyh/
https://www.cci.zp.ua/vneseni-zminy-do-podatkovogo-kodeksu/


Інформація про види діяльності (КВЕД) платника податків 

 

Який порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в 

міжнародних правовідносинах? 
 

Нецільова благодійна (матеріальна) допомога працівникам: яка 

сума не оподатковується у 2023 році? 

 

Що є об’єктом та базою оподаткування для транспортного податку? 

 

 

 

 

 

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/informacziya-pro-vydy-diyalnosti-kved-platnyka-podatkiv/
https://www.cci.zp.ua/yakyj-poryadok-nadannya-dopomogy-u-styagnenni-podatkovogo-borgu-v-mizhnarodnyh-pravovidnosynah/
https://www.cci.zp.ua/yakyj-poryadok-nadannya-dopomogy-u-styagnenni-podatkovogo-borgu-v-mizhnarodnyh-pravovidnosynah/
https://www.cci.zp.ua/neczilova-blagodijna-materialna-dopomoga-praczivnykam-yaka-suma-ne-opodatkovuyetsya-u-2023-roczi/
https://www.cci.zp.ua/neczilova-blagodijna-materialna-dopomoga-praczivnykam-yaka-suma-ne-opodatkovuyetsya-u-2023-roczi/
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