
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

 
7.03.2023 

 

Продовжуємо працювати разом з бізнесом, експертами національної системи 

ТПП і закордонними партнерами. Зокрема, протягом тижня: 

 вивчали актуальні особливості ринку Великої Британії для українських 

експортерів під час вебінару Лондонської торгово-промислової палати; 

 про участь бізнесу у розвитку сучасної енергетичної системи України йшла 

мова на тематичному заході Консорціуму EEN Україна; 

 нові можливості метчмейкінгу для українських компаній запропоновані 

Канадською платформою пошуку бізнес-партнерів.  

 
 

Про ці та інші події, а також анонси бізнес-заходів, програми підтримки 

підприємців, консультації та послуги від експертів Запорізької ТПП, комерційні 

пропозиції, новини економіки, податкового законодавства – читайте у нашому 

дайджесті. 

 

УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Уряд розпочав первинну оцінку адаптації законодавства України до 

права ЄС 

 

Єврокомісія започатковує конкурси для підтримки українського 

бізнесу на суму 7,5 млн євро 

https://www.cci.zp.ua/uryad-zapustyv-pervynnu-oczinku-adaptacziyi-zakonodavstva-ukrayiny-do-prava-yes/
https://www.cci.zp.ua/uryad-zapustyv-pervynnu-oczinku-adaptacziyi-zakonodavstva-ukrayiny-do-prava-yes/
https://www.cci.zp.ua/yevrokomisiya-zapochatkovuye-konkursy-dlya-pidtrymky-ukrayinskogo-biznesu-na-sumu-75-mln-yevro/
https://www.cci.zp.ua/yevrokomisiya-zapochatkovuye-konkursy-dlya-pidtrymky-ukrayinskogo-biznesu-na-sumu-75-mln-yevro/


Система карнетів АТА в Україні: 15 років сприяння бізнесу! 
 

 
 

Система ТПП України, регіональних торгово-промислових палат забезпечує 

функціонування системи карнетів АТА в Україні вже протягом 15 років. 

Україна приєдналася до Стамбульської Конвенції про тимчасове ввезення у червні 

2004 року, а з березня 2008 року стала повноправним членом міжнародної системи 

ATA й запровадила на своїй митній території обіг карнетів ATA. 

Карнет ATA – уніфікований міжнародний митний документ для оформлення 

тимчасового вивезення/ввезення виставкових вантажів, товарних зразків, 

професійного устаткування та деяких інших категорій товарів. 

Використовується як митна декларація для товарів, які тимчасово без застави 

ввозяться на митну територію країни-учасниці Стамбульської конвенції. 

 

Детальніше – у розділі «Експертна консультація» 

 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Doing Business in Great Britain: Лондонська ТПП консультує 

українських виробників з питань експорту 

 
Представники компаній – членів Запорізької торгово-промислової палати, 

експерти ЗТПП взяли участь у вебінарі «Doing Business in Great Britain» від 

консультантів Лондонської ТПП, британських експертів міжнародної торгівлі. 

 

Під час заходу розглянули особливості ринку Великої Британії, умови виходу на 

британський ринок (технічні файли, необхідна документація, правові аспекти) та 

досвід британських експертів для українських виробників. 

 

Експерти Запорізької ТПП підтримують постійний діалог з колегами з 

Лондонської торгово-промислової палати, надаючи запорізьким компаніям 

можливість розвитку міжнародної співпраці і оперативних бізнес-контактів. 

Контакти Управління організаційної роботи і міжнародних відносин 

Запорізької ТПП: 

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

 

Детальніше 

https://www.cci.zp.ua/systema-karnetiv-ata-v-ukrayini-15-rokiv-spryyannya-biznesu/
https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslova-palata-ukrayiny-vyznachylas-iz-priorytetamy-roboty-na-2023-rik/
https://www.cci.zp.ua/doing-business-in-great-britain-londonska-tpp-konsultuye-ukrayinskyh-vyrobnykiv-z-pytan-torgivli/
https://www.cci.zp.ua/doing-business-in-great-britain-londonska-tpp-konsultuye-ukrayinskyh-vyrobnykiv-z-pytan-torgivli/
../Desktop/oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/doing-business-in-great-britain-londonska-tpp-konsultuye-ukrayinskyh-vyrobnykiv-z-pytan-torgivli/


АКТУАЛЬНО 

 

Онлайн-захід “Розвиток сучасної енергетичної системи в Україні”: 

відеозапис 

 
Консорціум EEN Україна, в рамках роботи платформи “Electric energy 

matchmaking Forum for Ukraine support”, організував онлайн-захід “Розвиток 

сучасної енергетичної системи в Україні: мікромережа, альтернативна, зелена та 

відновлювана енергетика”. 

Спеціалісти провідних інноваційних компаній та державних організацій розповіли, 

як підтримати реконструкцію енергетичної системи України найсучаснішим 

способом та з використанням технологій та ініціатив Європейського Союзу, як 

розширити співпрацю між ЄС та українськими МСП в енергетичному секторі. 

 

Трансляцію заходу можна переглянути за посиланням: 

http://surl.li/fgigz 

 

Канадську платформу пошуку бізнес-партнерів представили 

українським компаніям 

 

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. 

 

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/onlajn-zahid-rozvytok-suchasnoyi-energetychnoyi-systemy-v-ukrayini-videozapys/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-zahid-rozvytok-suchasnoyi-energetychnoyi-systemy-v-ukrayini-videozapys/
http://surl.li/fgigz
https://www.cci.zp.ua/kanadsku-platformu-poshuku-biznes-partneriv-predstavyly-ukrayinskym-kompaniyam/
https://www.cci.zp.ua/kanadsku-platformu-poshuku-biznes-partneriv-predstavyly-ukrayinskym-kompaniyam/
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/
../Desktop/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 реалізує 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. 

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 

 

Онлайн-захід «Баварія – країна виставок» 

 

 
 

21 березня 2023 

Онлайн 

Завантажити заявку: https://cutt.ly/u8Pt3Vk 

 

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/onlajn-zahid-bavariya-krayina-vystavok/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-zahid-bavariya-krayina-vystavok/
https://cutt.ly/u8Pt3Vk
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 

 

Німецький стартап запрошує до співпраці у розробці виробництва 

екологічно чистої олії 

 

Польський виробник текстильної продукції шукає закордонних 

партнерів 

 

Запорізька компанія ТОВ «Співдружність» пропонує металеві шафи 

власного виробництва 

 
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  
 

 
 

Рік незламності з «Запорізькою політехнікою»:  

про роботу університету під час війни розповідає ректор Віктор 

Грешта  
 

Переглянути інтерв’ю можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=QUQ43kt70Tw 

 

 

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/nimeczkyj-statap-zaproshuye-do-spivpraczi-u-rozrobczi-vyrobnycztva-ekologichno-chystoyi-oliyi/
https://www.cci.zp.ua/nimeczkyj-statap-zaproshuye-do-spivpraczi-u-rozrobczi-vyrobnycztva-ekologichno-chystoyi-oliyi/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-tekstylnoyi-produkcziyi-shukaye-zakordonnyh-partneriv/
https://www.cci.zp.ua/polskyj-vyrobnyk-tekstylnoyi-produkcziyi-shukaye-zakordonnyh-partneriv/
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/
../Desktop/oso@cci.zp.ua
https://www.youtube.com/watch?v=QUQ43kt70Tw
https://www.youtube.com/watch?v=QUQ43kt70Tw


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

КОНСУЛЬТУЮТЬ ЕКСПЕРТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТПП 

 

Можливості оформлення карнетів АТА – уніфікованих міжнародних 

митних документів 

 
Начальник управління сертифікації та декларування Запорізької торгово-промислової 

палати Олександр Губа розповідає про можливості оформлення карнетів АТА – 

уніфікованих міжнародних митних документів, що використовуються як митна 

декларація для товарів, які тимчасово без застави ввозяться на митну територію 
країни-учасниці Стамбульської Конвенції. 

 
 
Система ТПП України, регіональних торгово-промислових палат забезпечує 

функціонування системи карнетів АТА у повному обсязі. 

Карнет ATA відповідно до положень Стамбульської Конвенції: 

 використовується для тимчасового ввезення товарів до країн-учасниць 

міжнародної системи карнетів ATA (далі – країн-учасниць); 

 дозволяє умовне повне звільнене від мита, митних зборів і податків; 

приймається митними органами країн-учасниць замість своїх національних 

митних документів; 

 є міжнародною чинною гарантією сплати країні-учасниці ввізного мита і податків 

згідно її національного законодавства у разі порушення режиму тимчасового 
ввезення.  

В умовах війни цей інструмент може використовуватися українськими підприємствами 

– суб’єктами ЗЕД також і для збереження майна компанії від руйнування, заволодіння 

агресором тощо. 

Переваги використання карнетів ATA: 

 умовне повне звільнення від сплати ввізного мита, митних зборів і податків при 

тимчасовому ввезенні товарів на термін до одного року. Немає потреби надавати 

за кордоном й будь які грошові застави, депозити, банківські гарантії як 

забезпечення сплати митних платежів, оскільки сам карнет ATA є такою 

міжнародною гарантією. Одержувач карнета ATA оплачує тільки послуги 

організації, що його видала; 
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 зникає потреба заповнення національних митних документів безпосередньо у 

кожному пункті пропуску через митний кордон, оскільки карнет 

ATA заповнюється заздалегідь і містить відривні аркуші для митних органів 

кожної країни-учасниці, митний кордон якої перетинається; 

 однією книжкою ATA вантаж може бути оформлений для тимчасового ввезення 

(транзиту) в (через) декілька країн-учасниць системи ATA; 

 товари, охоплені карнетом ATA, можуть вивозитися та повертатися однією чи 
декількома партіями. 

Карнети ATA інтенсивно використовуються в багатьох країнах світу. 

Товари, які можуть вивозитись за карнетами АТА 

 Товари, призначені для показу або використання на виставках, ярмарках, зустрічах 

та подібних заходах 

 Професійне обладнання / професійне устаткування 

 Контейнери, піддони, упаковки, зразки та інші товари, що ввозяться в рамках 

торгової операції 

 Товари, що ввозяться з навчальною, науковою чи культурною метою 

 Товари, що ввозяться для спортивних цілей та особисті речі осіб, які 

подорожують 

 Товари, що ввозяться для пропаганди туризму 
 Тварини тощо. 

Детальніше 

 

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 
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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 

 

 

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 
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• 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 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку товарів 

критичного імпорту 

 

Україна та Польща досягли домовленостей щодо спрощення 

проходження процедур при експорті українських зернових та 

олійних культур транзитом через Польщу до інших країн 
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Передбачено можливість визначення шкоди та збитків, завданих 

особистим селянським господарствам 

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо дерегуляції господарської діяльності» 

 

 

Змінились стандарти експорту живої худоби до Єгипту 

 

Обмеження на ввезення до України вантажів з Сингапуру 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

 

Який порядок та термін реєстрації ПРРО? 

 

Акцизний податок: Основні новації податкового законодавства у 

2023 році 

 

Який порядок зберігання пального, що використовується для 

заправлення електрогенераторної установки, під час воєнного 

стану? 

 

Декларування-2023. В яких випадках платник податку звільняється 

від подання податкової декларації про майновий стан і доходи? 

 

 

 

 

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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