
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

22.02.2023 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

У Бухаресті укладено Меморандум про співпрацю між ТПП України 

та Румунії 

 

 
 

Президенти національних палат Геннадій Чижиков та Міхай Деребан підписали 

Меморандум про співпрацю між ТПП України та Румунії. 

Мета угоди – розвиток  бізнес-співпраці між країнами.  

Церемонія відбулась під час офіційної зустрічі президентів та представників 

національних торгово-промислових палат країн Карпатської конвенції (Україна, 

Румунія, Польща, Чехія, Словаччина та Сербія). 

 

Також під час заходу офіційно представили нового представника ТПП України в 

Румунії Олександра-Івана Греченюка. 

 

Детальніше 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/u-buharesti-ukladeno-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-tpp-ukrayiny-ta-rumuniyi/
https://www.cci.zp.ua/u-buharesti-ukladeno-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-tpp-ukrayiny-ta-rumuniyi/
https://www.cci.zp.ua/u-buharesti-ukladeno-memorandum-pro-spivpraczyu-mizh-tpp-ukrayiny-ta-rumuniyi/


АКТУАЛЬНО 

 

Логістика в торгових відносинах з Республікою Узбекистан під час 

воєнного стану 

 

 
 
Експерти Запорізької торгово-промислової палати взяли участь в онлайн-засіданні 

Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при ТПП України. 

Обговорювались труднощі, пов’язані з розширенням торгівлі з країнами 

Центральної Азії, зокрема, з Узбекистаном, особливості логістики під час 

воєнного стану. Розглянуто питання про можливість поновлення режиму 

преференційної торгівлі з Узбекистаном, якого дуже потребують українські 

компанії. 

 

Детальніше 

 

ДО УВАГИ ЕКСПОРТЕРІВ! 

 
Нагадуємо, що 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. 

77 представництв ТПП України працюють для підтримки експорту у 68 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-abroa 

 

Також запрошуємо приєднуватись до роботи Ради з питань ЗЕД при ТПП України 

та профільних комітетів. 

 

З питань участі, співпраці і консультацій звертайтесь до Запорізької ТПП: 

(050) 484-95-10, (050) 484-11-97, e-mail: oso@cci.zp.ua  

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/logistyka-v-torgovyh-vidnosynah-z-respublikoyu-uzbekystan-pid-chas-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/logistyka-v-torgovyh-vidnosynah-z-respublikoyu-uzbekystan-pid-chas-voyennogo-stanu/
https://www.cci.zp.ua/logistyka-v-torgovyh-vidnosynah-z-respublikoyu-uzbekystan-pid-chas-voyennogo-stanu/
https://ucci.org.ua/advocacy/delegation-of-the-ucci-abroa
mailto:oso@cci.zp.ua


ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

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 

 

Новий сервіс ТПП з диверсифікації бізнесу 

 
Торгово-промислова палата України за 

підтримки Програми розвитку ООН в 

Україні та німецької федеральної 

компанії Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH розпочинає проєкт підтримки 

бізнесу на базі регіональних торгово-

промислових палат. 

 

Основна мета - сприяти географічній 

диверсифікації бізнесу (відкриття 

філій, підрозділів у нових для 

підприємства регіонах України, 

переміщення діючого бізнесу) та його 

адаптації в нових регіонах через надання відповідних консалтингових послуг. 

 

Участь у проєкті безкоштовна за умови своєчасної реєстрації заявки за 

посиланням https://bit.ly/3R4OSB5  і отримання запрошення до участі. 

 

Заявки приймаються до 12:00 10 березня 2023 року. 

 

 

https://www.cci.zp.ua/zaproshuyemo-pidpryyemcziv-zvertatys-na-garyachu-liniyu/
https://www.cci.zp.ua/zaproshuyemo-pidpryyemcziv-zvertatys-na-garyachu-liniyu/
https://www.cci.zp.ua/shanovni-pidpryyemczi-ta-pidpryyemnyczi/
https://bit.ly/3R4OSB5


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 

 

 

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/… 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/vidkryto-nabir-na-uchast-u-proyekti-vidnovlyujsya-ta-eksportuj/
https://forms.gle/gnpA5SgZ4x6AcxDu8
https://www.cci.zp.ua/the-mobility-scheme-mobilna-programa-dlya-biznesu/
https://connectingcompanies.eu/index.php/opportunities/mobility-scheme/?fbclid=IwAR20eIdT15uBOmHGMgM8wJsgOsNNoMR81tixzrgwxk2TgBBP-EUonj0C_SY


АНОНСИ 

 

 

Вебінар “Вивчення експортних можливостей з використанням EAP 

TRADE HELPDESK” 

 

 
 
Дата: 22 лютого 

Онлайн 

Реєстрація:  shorturl.at/aceIQ 

 

 

В2В-захід «Електронна черга на перетин кордону» 

 

 
 
23 лютого 2023 

Онлайн 

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

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-vyvchennya-eksportnyh-mozhlyvostej-z-vykorystannyam-eap-trade-helpdesk/
https://www.cci.zp.ua/vebinar-vyvchennya-eksportnyh-mozhlyvostej-z-vykorystannyam-eap-trade-helpdesk/
shorturl.at/aceIQ
https://www.cci.zp.ua/v2v-zahid-elektronna-cherga-na-peretyn-kordonu-23-lyutogo-2023/
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 

 

 

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

 
 

23 лютого 2023 

Онлайн 

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

 

 

 

 

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/
https://www.cci.zp.ua/een-vebinar-business-with-ukraine-status-quo-and-perspectives-23-bereznya-2023/
https://events.ihk.st/eenwebinarbusinesswithukraine


КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ КОМПАНІЙ - УЧАСНИКІВ  

МЕРЕЖІ ЕЕN 

 

Французький стартап – розробник програмного забезпечення – 

шукає партнерів 

 

 
 

 
Запорізька торгово-промислова палата – офіційний партнер мережі EEN  у 

Запорізькому регіоні. 

 

З питань представлення компанії у Європейській мережі підприємств 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  
 

Запорізькі підприємства Метінвесту - «Запоріжсталь», 

«Запоріжвогнетрив», «Запоріжкокс» та Запорізький ливарно-

механічний завод  - за 2022 рік перерахували до бюджету України 3,4 

млрд гривень 
 

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/franczuzkyj-startap-rozrobnyk-programnogo-zabezpechennya-shukaye-partneriv/
https://www.cci.zp.ua/franczuzkyj-startap-rozrobnyk-programnogo-zabezpechennya-shukaye-partneriv/
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemstva-metinvestu-za-2022-rik-pererahuvaly-do-byudzhetu-ukrayiny-34-mlrd-gryven/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemstva-metinvestu-za-2022-rik-pererahuvaly-do-byudzhetu-ukrayiny-34-mlrd-gryven/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemstva-metinvestu-za-2022-rik-pererahuvaly-do-byudzhetu-ukrayiny-34-mlrd-gryven/
https://www.cci.zp.ua/zaporizki-pidpryyemstva-metinvestu-za-2022-rik-pererahuvaly-do-byudzhetu-ukrayiny-34-mlrd-gryven/


КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ - АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»  

 

У центрі уваги – електромобіль. Кластер ІАМ працює над 

створенням спільного продукту 

 

 
 

 

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.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.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%83-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%96-%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%83-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%96-%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c-%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/
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 виконує роботи з фотофіксації, експертизи 

пошкодження, руйнування, знищення або втрати майна, оцінки шкоди та обсягу збитків, 

завданих підприємствам, установам та організаціям, а також оцінки упущеної вигоди від 

неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності у зв’язку із збройною 

агресією росії. 

2 грудня 2022 року в Міністерстві юстиції України за № 1522/38858 зареєстрована 

«Методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та 

організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку 

із збройною агресією росії, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у 

провадженні господарської діяльності». Методика є обов’язковою для використання під 

час оцінки збитків, завданих постраждалим, яким нанесений збиток внаслідок збройної 

агресії. 

Запорізька ТПП є суб’єктом оціночної діяльності та має сертифікат Фонду державного 

майна України № 631/2022  від 20 грудня 2022 року. Експерти та оцінювачі ЗТПП 

регулярно підвищують рівень кваліфікації, зокрема, щодо питань фіксації та 

відшкодування збитків та практичного використання затвердженої методики. 

 

Для замовлення послуг звертайтеся до управління експертиз. 

Контакти: (067) 109-72-55, e-mail: ean@cci.zp.ua, подати заявку на сайті: online.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
online.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 

 

 
 

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/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/
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 

 

Спрощено імпорт деяких товарів військового призначення 

 

У Мінекономіки надали практичні рекомендації з питань 

бронювання ІТ-спеціалістів 

 

Україна та Азербайджан обговорили нові вимоги щодо експорту 

продукції 

 

Україна стане членом Міжнародного фонду сільськогосподарського 

розвитку 

 

Цифровізація транспортних коридорів: Україна та Молдова 

погодили питання запровадження використання електронної 

книжки МДП 

 

 

 

 

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/sproshheno-import-deyakyh-tovariv-vijskovogo-pryznachennya/
https://www.cci.zp.ua/u-minekonomiky-nadaly-praktychni-rekomendacziyi-z-pytan-bronyuvannya-it-speczialistiv/
https://www.cci.zp.ua/u-minekonomiky-nadaly-praktychni-rekomendacziyi-z-pytan-bronyuvannya-it-speczialistiv/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-azerbajdzhan-obgovoryly-novi-vymogy-shhodo-eksportu-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-ta-azerbajdzhan-obgovoryly-novi-vymogy-shhodo-eksportu-produkcziyi/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-stane-chlenom-mizhnarodnogo-fondu-silskogospodarskogo-rozvytku/
https://www.cci.zp.ua/ukrayina-stane-chlenom-mizhnarodnogo-fondu-silskogospodarskogo-rozvytku/
https://www.cci.zp.ua/czyfrovizacziya-transportnyh-korydoriv-ukrayina-ta-moldova-pogodyly-pytannya-zaprovadzhennya-vykorystannya-elektronnoyi-knyzhky-mdp/
https://www.cci.zp.ua/czyfrovizacziya-transportnyh-korydoriv-ukrayina-ta-moldova-pogodyly-pytannya-zaprovadzhennya-vykorystannya-elektronnoyi-knyzhky-mdp/
https://www.cci.zp.ua/czyfrovizacziya-transportnyh-korydoriv-ukrayina-ta-moldova-pogodyly-pytannya-zaprovadzhennya-vykorystannya-elektronnoyi-knyzhky-mdp/


ЗАКОНОДАВСТВО  

 

 

Якими нормативно-правовими документами визначається перелік 

товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню? 

 

Як користуватися сервісом «Дані про взяття на облік платників», 

розміщеним на вебпорталі ДПС? 

 

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2022 рік 

 

Програмні РРО: у якій формі має бути наданий фіскальний чек? 

 

Час приймання електронних документів ДПС подовжено 

 

Чи потрібно суб’єкту господарювання додатково реєструватися 

суб’єктом ЗЕД, якщо він має намір здійснювати таку діяльність? 

 

Щодо зміни строків реєстрації податкових накладних та розрахунків 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 

 

 

 

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/yakymy-normatyvno-pravovymy-dokumentamy-vyznachayetsya-perelik-tovariv-eksport-ta-import-yakyh-pidlyagaye-liczenzuvannyu-2/
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https://www.cci.zp.ua/chy-potribno-subyektu-gospodaryuvannya-dodatkovo-reyestruvatysya-subyektom-zed-yakshho-vin-maye-namir-zdijsnyuvaty-taku-diyalnist/
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