
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

2.03.2023 

 

Відбулось засідання Президії Торгово-промислової палати України 

 

 
 

Президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов взяв 

участь у засіданні Президії Торгово-промислової палати України. 

Ухвалили план заходів на 2023 рік, обговорили досвід діяльності палат в умовах 

війни та узгодили напрями співпраці з Фондом держмайна України. 

Продовжуємо працювати разом! Ви завжди можете звернутися до експертів 

Запорізької ТПП для отримання роз’яснень, допомоги та фахових порад щодо 

актуальних бізнес-питань.  

Детальніше 

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною і ЄС про участь у 

програмі «Цифрова Європа» 

https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslova-palata-ukrayiny-vyznachylas-iz-priorytetamy-roboty-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslova-palata-ukrayiny-vyznachylas-iz-priorytetamy-roboty-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslova-palata-ukrayiny-vyznachylas-iz-priorytetamy-roboty-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-ratyfikuvala-ugodu-mizh-ukrayinoyu-i-yes-pro-uchast-u-programi-czyfrova-yevropa/
https://www.cci.zp.ua/verhovna-rada-ratyfikuvala-ugodu-mizh-ukrayinoyu-i-yes-pro-uchast-u-programi-czyfrova-yevropa/


МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Українсько-Казахстанський бізнес-форум. У центрі уваги – 

логістика 

 

 

 
 
Експерти Запорізької торгово-промислової палати, представники компаній – 

членів ЗТПП взяли участь у роботі онлайн-бізнес-форуму українських та 

казахських ділових кіл за участю дипломатичних установ двох країн, Національної 

палати підприємців Республіки Казахстан «Атамекен», Kazakh Invest та урядових 

кіл України. До ділового заходу долучились понад 140 компаній з обох країн. 

Головне питання – налагодження логістичних маршрутів між країнами. 

 

Форум офіційно завершено, але співпраця триває. Всі зацікавлені компанії можуть 

написати про свій бізнес, можливості, залишити свої контактні дані у Телеграм-

каналі Форуму за лінком: 

 

https://t.me/+26u-Ds16nvo3YTEy 

 

Детальніше 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Електронна черга на перетин кордону: правила користування, 

труднощі та можливості 

 

https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-kazahstanskyj-biznes-forum-u-czentri-uvagy-logistyka/
https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-kazahstanskyj-biznes-forum-u-czentri-uvagy-logistyka/
https://t.me/+26u-Ds16nvo3YTEy
https://www.cci.zp.ua/ukrayinsko-kazahstanskyj-biznes-forum-u-czentri-uvagy-logistyka/
https://www.cci.zp.ua/elektronna-cherga-na-peretyn-kordonu-pravyla-korystuvannya-trudnoshhi-ta-mozhlyvosti/
https://www.cci.zp.ua/elektronna-cherga-na-peretyn-kordonu-pravyla-korystuvannya-trudnoshhi-ta-mozhlyvosti/


 
 

23 лютого 2023 року експерти Запорізької ТПП стали учасниками онлайн-заходу 

«Електронна черга на перетин кордону: правила користування, труднощі та 

можливості», організованому Консорціум EEN Україна. 

 

Трансляцію заходу можна переглянути за посиланням: 

https://cutt.ly/L8ftj8d 

 

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

«Fit for Partnership with Germany»: набір у групу за напрямом 

«Енергоефективність та альтернативні джерела енергії» 

 
Запорізька торгово-промислова палата – на 

правах партнерської платформи Програми 

«Fit for Partnership with Germany» у регіоні – 

повідомляє про відкриття набору в групу на 

2023 рік за напрямом «Енергоефективність 

та альтернативні джерела енергії». 

 

 

Програма підтримує учасників у встановленні або поглибленні контактів з 

німецькими компаніями. 

1 Модуль: 6-тижнева онлайн-підготовка з найважливіших питань (онлайн-

консультації та тренінги, онлайн-візити на німецькі підприємства, проведення 

переговорів). 

2 Модуль: 2-тижнева бізнес-сесія у Німеччині: візити на німецькі підприємства, 

переговори, виставки, контракти. 

 

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://cutt.ly/L8ftj8d
https://www.cci.zp.ua/programa-fit-for-partnership-with-germany-vidkryla-nabir-u-grupu-na-2023-rik-za-napryamom-energoefektyvnist-ta-alternatyvni-dzherela-energiyi/
https://www.cci.zp.ua/programa-fit-for-partnership-with-germany-vidkryla-nabir-u-grupu-na-2023-rik-za-napryamom-energoefektyvnist-ta-alternatyvni-dzherela-energiyi/
https://www.cci.zp.ua/programa-fit-for-partnership-with-germany-vidkryla-nabir-u-grupu-na-2023-rik-za-napryamom-energoefektyvnist-ta-alternatyvni-dzherela-energiyi/
https://www.cci.zp.ua/programa-fit-for-partnership-with-germany-vidkryla-nabir-u-grupu-na-2023-rik-za-napryamom-energoefektyvnist-ta-alternatyvni-dzherela-energiyi/
info1@cci.zp.ua


 

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-презентація «DOING BUSINESS IN GREAT BRITAIN» 

 

 
 
2 березня 2023 

Онлайн 

Реєстрація: https://forms.gle/XdGwP2MPrJ8wi7ew5 

 

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

 
 

23 березня 2023 

Онлайн 

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

 

Діловий візит українських представників бізнесу до Великої 

Британії 

 
 
19-22 квітня 2023 року 

Реєстрація: https://forms.gle/Xj8NZVjn1H9S3BGW9 

https://www.cci.zp.ua/vebinar-prezentacziya-doing-business-in-great-britain-2-bereznya-2023/
https://forms.gle/XdGwP2MPrJ8wi7ew5
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/dilovyj-vizyt-ukrayinskyh-predstavnykiv-biznesu-do-velykoyi-brytaniyi/
https://www.cci.zp.ua/dilovyj-vizyt-ukrayinskyh-predstavnykiv-biznesu-do-velykoyi-brytaniyi/
https://forms.gle/Xj8NZVjn1H9S3BGW9


КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ КОМПАНІЙ - УЧАСНИКІВ  

МЕРЕЖІ ЕЕN 

 

Італійська інжинірингова компанія пропонує співпрацю в області 

енергетики за комерційною угодою 

 

 
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  
 

Компанія «НВО ЗВАР МЕТ КОНСТРУКЦІЯ»: інноватор на 

українському ринку модулебудівництва 
 

 
 

Компанія ТОВ «Співдружність» пропонує металеві шафи власного 

виробництва 
 

Шановні партнери, представники запорізьких компаній! Новина вашої компанії, 

комерційна пропозиція, коментарі з актуальних бізнес-питань теж можуть бути 

розміщені вже у наступних випусках.  

Інформацію та фото просимо надсилати на e-mail: pressa@cci.zp.ua, 

n.ohromiy@gmail.com, (050) 600-46-81 

 

Також 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/italijska-inzhyniryngova-kompaniya-proponuye-spivpraczyu-v-oblasti-energetyky-za-komerijnoyu-ugodoyu/
https://www.cci.zp.ua/italijska-inzhyniryngova-kompaniya-proponuye-spivpraczyu-v-oblasti-energetyky-za-komerijnoyu-ugodoyu/
oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-nvo-zvar-met-konstrukcziya-innovator-na-ukrayinskomu-rynku-modulebudivnycztva/
https://www.cci.zp.ua/kompaniya-nvo-zvar-met-konstrukcziya-innovator-na-ukrayinskomu-rynku-modulebudivnycztva/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-kompaniya-tov-spivdruzhnist-proponuye-metalevi-shafy-vlasnogo-vyrobnycztva/
https://www.cci.zp.ua/zaporizka-kompaniya-tov-spivdruzhnist-proponuye-metalevi-shafy-vlasnogo-vyrobnycztva/
mailto:n.ohromiy@gmail.com


КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ - АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»  

 

Екотехнологічна компанія «Гранік» провела день відкритих дверей 

для членів Запорізького кластеру ІАМ 

 

 

Учасник Запорізького Кластеру ІАМ «ІНФОКОМ ЛТД» допомагає 

підприємствам ставати ефективнішими 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

КОНСУЛЬТУЮТЬ ЕКСПЕРТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП 
 

Як бізнесу зафіксувати руйнування і пошкодження нерухомого 

майна в умовах війни? 
 

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. 

Практичні поради, як бізнесу зафіксувати свої втрати в умовах війни, надав 

віцепрезидент Запорізької ТПП Дмитро Антонюк. 

 

 
 

Серед основних рекомендацій: 

 

 Видати відповідний наказ по підприємству щодо вчинення дій по фіксуванню 

збитків (в тому числі й проведення інвентаризації). 

 Провести детальну фото- та відеозйомку території та майна компанії (із 

залученням експертної організації). 

 Зібрати копії всіх документів, що підтверджують право власності на майно 

(договори купівлі-продажу, витяги з реєстрів, свідоцтва про реєстрацію 

транспортних засобів тощо). 

 Провести інвентаризацію відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про 

https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%ba-%d0%bf/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%ba-%d0%bf/
https://www.iamcluster.zp.ua/cluster-news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%96%d0%b0%d0%bc-%d1%96/
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інвентаризацію активів та зобов’язань» та документально підтвердити 

наявність майна, його стан, відповідність критеріям тощо. 

 Провести експертну оцінку збитків, завданих майну підприємства. 

 Визначити упущену вигоду (доходи, які підприємство могло б отримати, 

якби майно не було пошкоджене). Пізніше упущена вигода буде офіційно 

розрахована за методикою. 

 Зібрати максимально точну інформацію про дату та обставини 

пошкодження майна. 

 Зібрати дані щодо звернення до підрозділів поліції, ДСНС (пожежа, 

розмінування) з датою виїзду. 

 

З якою метою здійснюється фіксація руйнувань і пошкоджень нерухомого 

майна? 

 

Це стане документальною базою для здійснення таких дій: 

 

 Ініціювання або приєднання до відкритого кримінального провадження в 

Україні. 

 Звернення до Міжнародного кримінального суду. 

 Вирішення питання про вартість корпоративних прав між співвласниками 

зруйнованого чи пошкодженого майна. 

 Попередня оцінка витрат та / або розміру інвестицій на відновлення 

активів, загальної вартості пошкодженого або зруйнованого майна. 

 Надання звіту та / або достовірної інформації про спричинену шкоду 

іноземним власникам, партнерам. 

 Для проведення інвентаризації знищеного майна, відшкодування збитків, 

завданих руйнуванням майна, розрахунку упущеної вигоди. 

 

Фіксація та оцінка пошкодженого майна 

 

 
 

До уваги юридичних осіб, чиє майно пошкоджене внаслідок воєнної агресії рф проти 

України! 

 

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 

https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/


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 

 

 

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 

 

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 
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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 

 

 

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 
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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 

 

Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект «Про 

колективні угоди та договори» 

 

Уряд зменшив перелік підстав для здійснення закупівель без 

PROZORRO 

 

Уряд ухвалив Стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 

року 

 

Єврокомісія пропонує продовжити торговельні пільги для України 

на рік 

 

Велика Британія має намір продовжити тарифні пільги для України 

до початку 2024 року 
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ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Як користуватись сервісом «Реєстр платників ЄП» у приватній 

частині Електронного кабінету на вебпорталі ДПС? 

 

Декларування 2023. Чи включаються до складу податкової знижки 

суми коштів, перерахованих у вигляді благодійних внесків у період 

воєнного стану неприбутковим організаціям? 

 

Який звітний період обрати при створенні звітної податкової 

декларації, що надсилається через Електронний кабінет до 

податкового органу з порушенням строку подання? 

 

Які строки позовної давності застосовуються при розгляді спорів 

між суб’єктами господарювання за зовнішньоекономічними 

договорами? 

 

В який термін та в якій формі необхідно повідомити податковий 

орган про факт здійснення експорту або імпорту робіт, послуг за 

бартерним договором? 
 

 

 

 

 

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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