
 

 

 

 

 

 

ПРАЦЮЄМО З БІЗНЕСОМ – РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

Контакти для оперативних питань:  

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

 
15.03.2023 

 

Запрошуємо до участі у програмах для розвитку бізнесу! 
 

 
 

Участь у реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги відкриває додаткові 

можливості підтримки і розвитку підприємництва, особливо сьогодні, - 

переконані експерти Запорізької торгово-промислової палати. 

Ми є активними учасниками міжнародних програм і проєктів з 2015 року. 

Спираючись на власний досвід, підтримку міжнародних експертних організацій, 

Палата допомагає запорізькому бізнесу ставати стійкішим.  

Також запрошуємо підприємців активно брати участь у спеціальних програмах. 

Це можливості безкоштовного стажування за кордоном, експертні консультації, 

навчання, нетворкінг, В2В-зустрічі.  

 

У їх числі - програми для стартапів та інноваційних організацій.  

13 березня Консорціум Enterprise Europe Network Ukraine – офіційним партнером 

якого у Запорізькому регіону виступає Запорізька ТПП – провів інформаційний 

день “Як виграти EIC Accelerator Project”.  

 

«Як виграти EIC Accelerator Project» – для стартапів та 

інноваційних організацій 
 

Детальніше – у розділі «Програми підтримки для бізнесу» 

https://www.cci.zp.ua/yak-vygraty-eic-accelerator-project-dlya-startapiv-ta-innovaczijnyh-organizaczij/
https://www.cci.zp.ua/yak-vygraty-eic-accelerator-project-dlya-startapiv-ta-innovaczijnyh-organizaczij/
https://www.cci.zp.ua/torgovo-promyslova-palata-ukrayiny-vyznachylas-iz-priorytetamy-roboty-na-2023-rik/


УКРАЇНА – КАНДИДАТ НА ВСТУП ДО ЄС 

 

 
 

Представлений Звіт щодо виконання Угоди про асоціацію за 2022 

рік 

 

Єврокомісія започатковує конкурси для підтримки українського 

бізнесу на суму 7,5 млн євро 
 

 

АКТУАЛЬНО 

 

Запорізька ТПП бере участь в обговоренні податкових преференцій 

для аграріїв та проблемних питань бізнесу 

 

 

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

Новий сервіс ТПП з диверсифікації бізнесу 

Прийом заявок продовжено до 20 березня 2022 року 

 

 
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 20 березня 2023 року. 

https://www.cci.zp.ua/predstavlenyj-zvit-shhodo-vykonannya-ugody-pro-asocziacziyu-za-2022-rik/
https://www.cci.zp.ua/predstavlenyj-zvit-shhodo-vykonannya-ugody-pro-asocziacziyu-za-2022-rik/
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/
https://www.cci.zp.ua/podatkovi-preferencziyi-dlya-agrariyiv-ta-problemni-pytannya-biznesu-obgovoryly-na-naradi-v-zaporizkij-ova/
https://www.cci.zp.ua/podatkovi-preferencziyi-dlya-agrariyiv-ta-problemni-pytannya-biznesu-obgovoryly-na-naradi-v-zaporizkij-ova/
https://www.cci.zp.ua/shanovni-pidpryyemczi-ta-pidpryyemnyczi/
https://bit.ly/3R4OSB5


«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. 
 

 

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 

 

 

 

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
https://www.cci.zp.ua/zaproshuyemo-pidpryyemcziv-zvertatys-na-garyachu-liniyu/
https://www.cci.zp.ua/zaproshuyemo-pidpryyemcziv-zvertatys-na-garyachu-liniyu/


Можливості для підприємців сектору агрі-фуд 

 

 
 

В умовах воєнного стану продовольча безпека держави має критичне значення. 

Відтак надзвичайно важливими є забезпечення стійкості компаній, задіяних у цій 

сфері, створення умов для їх безперервної діяльності та розвитку. Саме з цією 

метою програма міжнародної співпраці «EU4Business: конкурентоспроможність 

та інтернаціоналізація МСП» та Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs] за 

фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини ініціюють спільний 

проєкт, який передбачає 80 годин роботи спеціально підібраних консультантів в 

інтересах компанії-учасниці. Консультації є повністю безоплатні для 35 компаній, 

які пройдуть відбір. 

Детальніше 

 

АНОНСИ 

 

Онлайн-захід «Баварія – країна виставок» 

 

 
 

21 березня 2023 

Онлайн 

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

https://www.cci.zp.ua/mozhlyvosti-dlya-pidpryyemcziv-sektoru-agri-fud/
https://www.cci.zp.ua/mozhlyvosti-dlya-pidpryyemcziv-sektoru-agri-fud/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-zahid-bavariya-krayina-vystavok/
https://www.cci.zp.ua/onlajn-zahid-bavariya-krayina-vystavok/
https://cutt.ly/u8Pt3Vk


П’ятий національний форум МСБ «Відновлення України: роль бізнес-

об’єднань» 

 

 
 

22 березня 2023 

м. Київ, ТПП України / онлайн 

Реєстрація: https://forms.gle/ATujTvFSrF6o3gZE9 

 

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/pyatyj-naczionalnyj-forum-msb-vidnovlennya-ukrayiny-rol-biznes-obyednan/
https://www.cci.zp.ua/pyatyj-naczionalnyj-forum-msb-vidnovlennya-ukrayiny-rol-biznes-obyednan/
https://forms.gle/ATujTvFSrF6o3gZE9
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 

 

Румунська компанія пропонує послуги комерційного агента для 

виробників меблів 

 

Німецький стартап запрошує до співпраці у розробці виробництва 

екологічно чистої олії 

 

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  
 

На Дніпроспецсталі реалізовано важливий енергоефективний 

проект 
 

 
 

Ефективне використання енергоресурсів – один із пріоритетних напрямків роботи 

підприємства. Реалізовано важливий енергоефективний проект – капітальний 

ремонт методичної нагрівальної печі. 

Проведений ремонт дозволить не лише скоротити споживання енергоресурсів, але 

й покращити якість нагрівання металу. 

 

 

 

 

 

https://www.cci.zp.ua/rumunska-kompaniya-proponuye-poslugy-komerczijnogo-agenta-dlya-vyrobnykiv-mebliv/
https://www.cci.zp.ua/rumunska-kompaniya-proponuye-poslugy-komerczijnogo-agenta-dlya-vyrobnykiv-mebliv/
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/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.cci.zp.ua/na-dniprospeczstali-realizovano-vazhlyvyj-energoefektyvnyj-proekt/
https://www.cci.zp.ua/na-dniprospeczstali-realizovano-vazhlyvyj-energoefektyvnyj-proekt/


БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦІЯ  

 

Як убезпечити роботу автоматизованої системи у воєнний час? 
 

 
 

ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД»  - член Запорізької торгово-промислової палати - є одним 

із найдосвідченіших розробників автоматизованих систем управління 

технологічними процесами в Україні. Комерційний директор компанії Оксана 

Ігнатенко консультує підприємства щодо забезпечення стабільної роботи 

автоматизованих систем у воєнний час. 

Читати матеріал 
 

 

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 

 

 

КЛАСТЕР «ІНЖИНІРИНГ – АВТОМАТИЗАЦІЯ - 

МАШИНОБУДУВАННЯ»  
 

Учасники Кластеру ІАМ познайомились з виробництвом «НВО 

ЗВАР МЕТ КОНСТРУКЦІЯ» – члена Запорізької ТПП 

 

 
 

https://www.cci.zp.ua/yak-ubezpechyty-robotu-avtomatyzovanoyi-systemy-u-voyennyj-chas/
https://www.cci.zp.ua/yak-ubezpechyty-robotu-avtomatyzovanoyi-systemy-u-voyennyj-chas/
mailto:oso@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/uchasnyky-klasteru-iam-poznajomylys-z-vyrobnychymy-potuzhnostyamy-nvo-zvar-met-konstrukcziya-chlena-zaporizkoyi-tpp/
https://www.cci.zp.ua/uchasnyky-klasteru-iam-poznajomylys-z-vyrobnychymy-potuzhnostyamy-nvo-zvar-met-konstrukcziya-chlena-zaporizkoyi-tpp/


ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ   

 

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 

 

 

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/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
https://www.cci.zp.ua/ekspertni-doslidzhennya-fiksacziya-poshkodzhenogo-majna/
mailto:ean@cci.zp.ua
../Desktop/online.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/


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 

 

 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

Держмитслужбою реалізовано механізм подачі експортерами 

електронної заяви на видачу сертифікатів з перевезення товару 

EUR.1 або EUR-MED 

 

Щодо поетапного скорочення переліку товарів, при імпорті яких 

надається відстрочення сплати митних платежів 

 

Європейська Комісія дозволила експорт садивного матеріалу з 

України до ЄС 

 

Відкрито ринок Туреччини для експорту української рибної 

продукції 

 

Україна активізує торговельно-економічне партнерство з ОАЕ 

 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері технічного 

регулювання» 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Який порядок оформлення довіреності, виданої юридичною особою 

на представництво її інтересів, пов’язаних із сплатою податків? 

 

 Чи застосовується податкова соціальна пільга при нарахуванні 

ПДФО до заробітної плати у вигляді авансу? 

 

В якому випадку зупиняється нарахування пені за порушення 

строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів? 
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Екологічний податок у 2023 році. Хто не сплачує? 

 

Яка відповідальність передбачена за порушення термінів 

розрахунків у сфері ЗЕД? 

 

Чи сплачують податок на доходи ФОП, призвані на військову 

службу під час мобілізації? 

 

 

 

 

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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