
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

8.02.2023 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Французька ділова місія – у ТПП України 

 

 
 

Кібербезпека та IT – у центрі розмови українського й французького бізнесу у 

Торгово-промисловій палаті України. Зустріч відбулася у продовження 

домовленостей, започаткованих на полях Українсько-Французького економічного 

форуму у грудні 2022 року в Парижі. 

 

Детальніше 

 

Гватемала відкриває Центральну Америку для України 
 

Торгово-промислова палата України та Торгова палата Гватемали уклали угоду 

про співпрацю. 

Також український бізнес запрошено для участі у конференції та виставках у 

травні 2023 року в місті Гватемала. 

 

Детальніше 

https://www.cci.zp.ua/franczuzka-dilova-misiya-u-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/franczuzka-dilova-misiya-u-tpp-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/gvatemala-vidkryvaye-czentralnu-ameryku-dlya-ukrayiny/
https://www.cci.zp.ua/gvatemala-vidkryvaye-czentralnu-ameryku-dlya-ukrayiny/


УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Спільна заява за підсумками 24-го саміту Україна – ЄС 

 

Європейська Комісія оприлюднила аналітичний звіт стосовно 

узгодження законодавства України з нормативно-правовою базою 

ЄС 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Комітет підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України 

надіслав до Уряду пропозиції щодо проєктів довгострокової стратегії 

термомодернізації будівель на період до 2050 року 

 

Запрошуємо надавати пропозиції для порядку денного Міжурядової 

українсько-латвійської комісії 

 

 
 

Відповідно до звернення Кабінету Міністрів України щодо підготовки до 

проведення засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії, яка відбудеться 

22-24 березня в гібридному форматі, запрошуємо представників запорізьких 

компаній надати пропозиції/проблемні питання для формування порядку денного 

Комісії. 

 

 

Контакти: Управління організаційної роботи і міжнародних відносин Запорізької 

ТПП, тел. (050) 484-11-97, (061) 233-11-72, e-mail: oso@cci.zp.ua 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/spilna-zayava-za-pidsumkamy-24-go-samitu-ukrayina-yes/
https://www.cci.zp.ua/yevropejska-komisiya-oprylyudnyla-analitychnyj-zvit-stosovno-uzgodzhennya-zakonodavstva-ukrayiny-z-normatyvno-pravovoyu-bazoyu-yes/
https://www.cci.zp.ua/yevropejska-komisiya-oprylyudnyla-analitychnyj-zvit-stosovno-uzgodzhennya-zakonodavstva-ukrayiny-z-normatyvno-pravovoyu-bazoyu-yes/
https://www.cci.zp.ua/yevropejska-komisiya-oprylyudnyla-analitychnyj-zvit-stosovno-uzgodzhennya-zakonodavstva-ukrayiny-z-normatyvno-pravovoyu-bazoyu-yes/
https://www.cci.zp.ua/komitet-pidpryyemcziv-u-sferi-energoefektyvnosti-pry-tpp-ukrayiny-nadislav-do-uryadu-propozycziyi-shhodo-proyektiv-dovgostrokovoyi-strategiyi-termomodernizacziyi-budivel-na-period-do-2050-roku/
https://www.cci.zp.ua/komitet-pidpryyemcziv-u-sferi-energoefektyvnosti-pry-tpp-ukrayiny-nadislav-do-uryadu-propozycziyi-shhodo-proyektiv-dovgostrokovoyi-strategiyi-termomodernizacziyi-budivel-na-period-do-2050-roku/
https://www.cci.zp.ua/komitet-pidpryyemcziv-u-sferi-energoefektyvnosti-pry-tpp-ukrayiny-nadislav-do-uryadu-propozycziyi-shhodo-proyektiv-dovgostrokovoyi-strategiyi-termomodernizacziyi-budivel-na-period-do-2050-roku/
https://www.cci.zp.ua/zaproshuyemo-nadavaty-propozycziyi-dlya-poryadku-dennogo-mizhuryadovoyi-ukrayinsko-latvijskoyi-komisiyi/
https://www.cci.zp.ua/zaproshuyemo-nadavaty-propozycziyi-dlya-poryadku-dennogo-mizhuryadovoyi-ukrayinsko-latvijskoyi-komisiyi/
mailto:oso@cci.zp.ua


ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

Експерти Запорізької ТПП взяли участь у міжнародній події 

“Інвестування та ведення бізнесу в Україні” 

 

 
 
Представники Запорізької ТПП взяли участь в онлайн-вебінарі для експертів EEN 

та кластерних менеджерів “Інвестування та ведення бізнесу в Україні”. Подія 

організована Консорціумом EEN Україна у тісній співпраці з Європейською 

Комісією (DG GROW та EISMEA). 

Захід відкрив Якуб Боратинський, директор DG GROW (на фото праворуч). 

Надано інформацію щодо поточного стану діяльності МСБ, презентовано 

можливості партнерів EEN Ukraine  для підтримки компаній різних секторів 

економіки.  

Щиро віримо, що цей захід сприятиме розвитку відносин між національними та 

європейськими компаніями, а також презентації можливостей національних 

компаній та інтернаціоналізації бізнесу. 

 

Детальніше 

 

Триває 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 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 

 

https://www.cci.zp.ua/eksperty-zaporizkoyi-tpp-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnij-podiyi-investuvannya-ta-vedennya-biznesu-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/eksperty-zaporizkoyi-tpp-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnij-podiyi-investuvannya-ta-vedennya-biznesu-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/eksperty-zaporizkoyi-tpp-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnij-podiyi-investuvannya-ta-vedennya-biznesu-v-ukrayini/
https://www.cci.zp.ua/vidkryto-nabir-na-uchast-u-proyekti-vidnovlyujsya-ta-eksportuj/
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.  

Звернувшись за телефоном +38(044)3346413, 

підприємці можуть отримати фахові відповіді 

на актуальні бізнес-питання в оперативному 

режимі. Вартість дзвінків згідно з тарифами 

оператора. 

 

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. 

 
 

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. 

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/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
https://drive.google.com/file/d/1tJ-bhzkgSa15ilLdWqdr5hbV515PNGup/view
info1@cci.zp.ua


АНОНСИ 

 

Засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при 

ТПП України на тему: 

«Зміни податкового законодавства в умовах воєнного стану: чого 

очікувати малому і середньому бізнесу?» 

 

 
 
9 лютого 2023 року об 11.00 

Онлайн 

Переходьте за посиланням для підключення у ZOOM: 

Взяти участь  

 

«Енергетичний форум» 

  

 
 
9 лютого 2023 

Онлайн 

Реєстрація: https://forms.gle/61QQdgscdguh6TiA6 

 
 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/zminy-podatkovogo-zakonodavstva-v-umovah-voyennogo-stanu-chogo-ochikuvaty-malomu-i-serednomu-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/zminy-podatkovogo-zakonodavstva-v-umovah-voyennogo-stanu-chogo-ochikuvaty-malomu-i-serednomu-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/zminy-podatkovogo-zakonodavstva-v-umovah-voyennogo-stanu-chogo-ochikuvaty-malomu-i-serednomu-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/zminy-podatkovogo-zakonodavstva-v-umovah-voyennogo-stanu-chogo-ochikuvaty-malomu-i-serednomu-biznesu/
https://us06web.zoom.us/j/84592602133?pwd=OWVFNGRPbHhYS2ZiZmcwY1dWdGxqUT09
https://www.cci.zp.ua/zahid-energetychnyj-forum-9-lyutogo-2023/
https://forms.gle/61QQdgscdguh6TiA6


Конференція «REBUILD UKRAINE 2023» 

 

 
 
Дата: 15 - 16 лютого 

м. Варшава, Польща 

 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/konferencziya-rebuild-ukraine-2023-15-16-lyutogo-2023/
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


КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Запити і пропозиції від учасників Мережі ЕЕN-Ukraine 

 

 
 
Болгарський виробник органічних олій холодного віджиму шукає виробників 

органічного насіння та горіхів. 

 

Грецька компанія, яка виробляє оливкову олію, зацікавлена в пошуку 

комерційних агентів або дистриб’юторів. 

 

Турецька компанія, що спеціалізується на розробці акумуляторів і систем 

керування акумуляторами, шукає партнерів. 

 

Датська компанія шукає субпідрядників для вторинної переробки тенісних 

м’ячів. 

 
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  
 

«Запоріжсталь» Групи Метінвест у 2022 році освоїв вісім нових 

видів продукції 
 

 

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-ta-propozyczij-vid-een-ukraine-3-lyutogo-2023/
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-grupy-metinvest-u-2022-roczi-osvoyiv-visim-novyh-vydiv-produkcziyi-2/
https://www.cci.zp.ua/zaporizhstal-grupy-metinvest-u-2022-roczi-osvoyiv-visim-novyh-vydiv-produkcziyi-2/


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

Консультують експерти Запорізької ТПП 

 

Міжнародні платформи для пошуку партнерів і просування 

продукції за кордоном 

 
Запорізька ТПП традиційно надає комплекс послуг зі сприяння в просуванні 

продукції підприємств на закордонні ринки. Один із ефективних інструментів – 

представлення компанії на онлайн-платформах метчмейкінгу для встановлення 

ділових контактів, демонстрації продукції, технологій. 

Наші експерти допомагають запорізьким компаніям скористатися цим 

ефективним інструментом активізації зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Начальниця управління організаційної роботи і міжнародних відносин 

Запорізької ТПП Ксенія Нагорна розповідає: 

 

 
 

Онлайн-платформи метчмейкінгу - це сектор, який сьогодні швидко розвивається 

і надає широкі можливості для українських компаній з пошуку покупців, 

постачальників та бізнес-партнерів. 

 

Зокрема, восени 2022 року Запорізька ТПП стала офіційним партнером Enterprise 

Europe Network (EEN)  у нашому регіоні.  

Це найбільша європейська мережа підприємств, до якої входять 70 країн світу, 

більш ніж 2 500 000 організацій, понад 10 000 профілів компаній. 

Ресурс налічує понад 600 бізнес-асоціацій, близько 20000 бізнес-пропозицій та 

технологічних розробок. 

Присутність компанії на цій платформі відкриває широкі можливості для 

налагодження нових ділових контактів. 

 

Також звертаю вашу увагу на інші популярні галузеві онлайн-платформи, В2В-

майданчики. 

 

EU-Ukraine Solidarity Lanes Business Matchmaking Platform – платформа, 

створена Європейською Комісією з метою швидкого об’єднання зусиль суб’єктів 

підприємницької діяльності ЄС та України задля знаходження прагматичних 

рішень щодо експорту сільськогосподарської продукції з України. 

 



Supply Chain Resilience - платформа для оптимізації ланцюгів постачання між 

Україною та ЄС, яка допомагає  компаніям з Євросоюзу та України вести 

спільний бізнес.  

 

BRAVERY – український маркетплейс. «Світ дав нам три дні. Але ми все ще 

стоїмо. Більше того, ми ще створюємо. Ми майструємо. Ми доставляємо. Тому 

все, що зроблено в Україні, зроблено зі сміливістю», - зазначається на платформі. 

І тепер кожен може підтримати українську сміливість, просто купивши ці речі. 

5% від вартості кожної речі та ще додатково 5% при оплаті карткою Visa – це 

донат на відбудову України.  

 

Каталог українських експортерів (е-каталог) – це безкоштовний онлайн-сервіс, 

створений для налагодження прямих бізнес-контактів між іноземними 

компаніями та українськими виробниками товарів і послуг.  

 

Міжнародна платформа NAZOVNI від МЗС України - спеціальна система 

NAZOVNI створена Міністерством закордонних справ України для допомоги 

українським компаніям у знаходженні нових можливостей експорту товарів і 

послуг за кордон.  

 

З питань представлення компанії на метчмейкінгових платформах, В2В-

майданчиках запрошуємо запорізькі підприємства 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 

 

 

 

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/ 

oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/proczedura-zasvidchennya-fors-mazhornyh-obstavyn-rozyasnennya/
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 
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Попередня ідентифікація товарів у галузі державного експортного 

контролю 

 
Згідно зі статтею 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 Україні 

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 

 

 

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. 
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АКТУАЛЬНО 

 

Доповнено перелік товарів, ввезення яких на митну територію 

України та/або переміщення транзитом здійснюється без надання 

забезпечення сплати митних платежів 

 

Щодо впровадження інституту Авторизованого економічного 

оператора 

 

Сербія відкрила ринок для експорту жирів, призначених для 

використання як кормовий матеріал 

 

У 2022 році Україна відкрила 12 нових ринків для агроекспорту 

 

Іноземні документи й надалі прийматимуться Україною без 

апостилю, якщо така практика діяла до війни – рішення Уряду 
 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Змінено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної 

 

Декларування-2023. Строки подання декларації про майновий стан і 

доходи 

 

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? 

 

 

 

 

 

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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