
Багаторічна практика успішних  
рішень, бездоганної репутації 
та сталого розвитку
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Шановні пані та панове!
Київська торгово-промислова палата, створена у 1995 році, об’єднує 
понад 1200  підприємств столиці України – представників великого, 
середнього і малого бізнесу. Київ – особливе місто, яке останнім часом 
стрімко розвивається, у ньому «теплішає» інвестиційний клімат, тут вирує 
ділове життя.   

Практики, які Палата пропонує бізнесу, охоплюють велику ділову 
аудиторію та різні напрями діяльності. У Київської ТПП – щороку  
40–50  тисяч звернень за послугами та різноманітними документами, 
багато компаній звертаються по кілька десятків разів на рік. Це  і є 

показником нашої активності, довіри до Палати. Ділові заходи, які  ми проводимо – зустрічі, форуми, 
навчальні семінари, організація ділових місій, участь у виставках та багато іншого, безумовно позитивно 
впливає на розвиток київського бізнес-середовища.

Ми виконуємо нашу головну місію – сприяти розвитку економіки й підприємництва у регіоні. Київська 
ТПП бере участь у реалізації різних суспільно-важливих проектів та програм, демонструючи високий 
ступінь соціальної відповідальності.

Палата взаємодіє з Київською міською державною адміністрацією, має Угоди про співробітництво з усіма 
районними адміністраціями, безпосередньо пов’язаними з регулюванням підприємницької діяльності. 
Серед партнерів Київської ТПП  – понад 80 зарубіжних торгово-промислових палат, іноземних організацій. 
Завдяки цьому ми здатні надавати всебічну підтримку українським експортерам.

Ставши членом Київської торгово-промислової палати, Ви одночасно стаєте членом Торгово-
промислової палати України. Ви отримаєте можливість використовувати повний спектр наших послуг – 
інформаційні ресурси, досвід наших високопрофесійних експертів, захист Ваших прав та інтересів 
у галузі господарської діяльності. 

Разом з нами Ви розширюватимете свої контакти з зарубіжними партнерами, будете брати участь 
у  реалізації спеціальних програм з підтримки малого і середнього бізнесу, підвищувати якість  
своїх послуг. 

Впевнений, що співробітництво з Київською торгово-промисловою палатою сприятиме розвитку й 
зміцненню Вашого бізнесу, адже Київська ТПП – це найбільша асоціація столичних підприємців з великою 
та позитивною історією, це, власне, є Ваше партнерське об’єднання зусиль і прагнень на шляху до успіху.

Запрошуємо Вас приєднатися до спільноти Київської торгово-промислової палати!

З повагою 
Президент Київської торгово-промислової палати  

МИКОЛА ЗАСУЛЬСЬКИЙ 



Як стати членом Палати

321
4 5

Надати копію витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
та фізичних осіб-підприємців

Прийом у члени Палати 
здійснюється Президією 
Київської ТПП

Оформити  
Заяву

Заповнити 
Анкету

Сплатити членські 
внески (вступний 
та річний)

Переваги членства 
інформаційний супровід  
та бізнес-комунікація

взаємодія з представниками 
бізнесу і влади

участь у роботі галузевих комітетів 
та ділових заходах під егідою 
Київської ТПП – дієвий вплив на 
покращення законотворчого поля 
та вирішення проблемних питань 
ведення бізнесу

участь у конференціях, семінарах, 
тренінгах разом з Центром 
інформаційної підтримки бізнесу 
в рамках ініціативи «EU4Business» 
та угоди між ЄС та ЄБРР 

сприяння встановленню 
ділових зв’язків з установами, 
підприємствами та зарубіжними 
партнерами

участь у конкурсах «Кращий 
експортер року» та «Столичний 
стандарт якості» м. Києва

рекомендації від імені Київської 
торгово-промислової палати 

використання медійних 
та інформацйних ресурсів  
Палати, в т. ч. журналу  
BUSINESS PANORAMA 

інформаційні матеріали  
про бізнес і для бізнесу

сприяння у просуванні товарів  
та послуг, PR-компанії

консультаційна підтримка, 
індивідуальний підхід, комплексне 
обслуговування

знижки на сервісні послуги 
Київської ТПП до 10%

додаткові можливості для 
розширення міжнародних 
контактів, залучення інвестицій 
та ефективного доступу до нових 
ринків у рамках «Київського 
Клубу» партнерських палат» 

підтримка підприємців за кордоном 



Найменування послуги Базовий
1000 грн

Класичний
2000 грн

Преміум
6000 грн

Проведення консультацій Відділом взаємодії з членами Палати з питань,  
які входять до сфери діяльності Палати

Поштова розсилка журналу BUSINESS PANORAMA та іншої бізнес-інформації

Публікація інформації про члена Палати в каталогах та довідниках,  
які видаються за підтримки партнерів Київської ТПП (1 раз на рік)

Розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів члена Палати  
на тематичних заходах 

Розміщення інформаційних матеріалів члена Палати на стендах Палати  
(1 раз на рік – 200 екземплярів терміном на 1 місяць)

Розміщення інформації про нових членів Палати на сайті Палати, на сторінці  
Палати у соц. мережах (facebook), на сторінці електронного журналу BUSINESS 
PANORAMA на сайті Палати (текст – не більше 1 тис. знаків з пробілами  
та 1 фото або Логотип компанії з переходом за лінком на сторінку компанії 
в інтернеті) протягом 1 місяця після набуття статусу члена Київської ТПП

Оперативне інформування про комерційні пропозиції з співробітництва,  
які надходять  до Палати від партнерських палат, Посольств зарубіжних  
країн та підприємців, з урахуванням профілю діяльності членів Палати

Отримання запрошення до участі у семінарах та майстер-класах,   
які проводяться за підтримки партнерських програм

Запрошення до участі у заходах, які проводяться Палатою спільно  
з представниками законодавчої та виконавчої влади

Інформування про виставкові заходи, які проводяться в Києві,  
в Україні та за кордоном

Організація взаємодії між суб’єктами підприємницької діяльності  
з питань  співробітництва та виробничої кооперації

Пакетні послуги  
які надаються членам Палати   
(за рахунок членських внесків)



Найменування послуги Базовий
1000 грн

Класичний
2000 грн

Преміум
7000 грн

Інформування та залучення компаній до участі у програмі  
EUREM Європейський енергоменеджер (ТПП) 

Надання консультаційних послуг компаніям щодо участі  
у міжнародних програмах допомоги розвитку економіки

Анонсування та пост інформування партнерських заходів на сайті Палати,  
у facebook, на рекламних стендах Центру бізнес-освіти 

Інформування про план заходів Київської ТПП на поточний період

Надсилання запрошення до участі у конференціях, ділових зустрічах,  
засіданнях комітетів та інших заходах, які проводяться Палатою

Забезпечення ділових зв’язків з регіональними торгово-промисловими  
палатами України

Безкоштовне надання виставкової площі під час проведення  
тематичних заходів у Київській ТПП

Формування бізнес-пропозицій, які надходять до КТПП,  
з урахуванням профілю діяльності підприємства, та оперативне  
надсилання їх  зацікавленим членам Палати

Розміщення інформаційних матеріалів  у журналі BUSINESS PANORAMA  
за встановленими вимогами* протягом 1-го року членства в ТПП

Презентація фірми (до 5 хвилин) під час проведення тематичних заходів  
у Палаті (за погодженням з організатором заходу)

Організація ділових зустрічей і переговорів з представниками вітчизняних  
та закордонних фірм у рамках заходів, які проводяться Палатою

Запрошення на засідання Ради КТПП та інші заходи,  
які проводяться Палатою (Міжнародний Трейд-Клуб, форуми, 
зустрічі з іноземними партнерами Палати, ін.)

Забезпечення ділових контактів із зарубіжними  торгово-промисловими  
палатами, з якими КТПП має партнерські зв’язки

Вручення значка Київської ТПП

Додаткові послуги за окремою угодою

 *   Обсяг публікації – до 3,5–3,7 тис. знаків з пробілами (українською  або англійською мовою), або 1,5–1,8 тис. знаків українською та 1,5–1,8 тис. знаків 
англійською мовою (одночасно) та 1 фото.  Варіантами такої публікації можуть бути: бліц-інтерв’ю з керівником підприємства; експертна думка; 
«шот-сторі» підприємства; новина про досягнення компанії (початок експортної діяльності, розробка інноваційного продукту, ін.);  
інший матеріал за погодженням з головним редактором журналу.



навчання з питань охорони праці та пожежної 
безпеки з наданням відповідних посвідчень  

інформаційно-маркетингове та довідкове 
обслуговування

ринкові дослідження

пошук вітчизняних та зарубіжних ділових партнерів

пошук профільних виставок за кордоном  
та консультації з питань участі

організація виставок, ярмарків  
та презентацій Компаній

організація ділових зустрічей і переговорів  
з представниками вітчизняних та закордонних  
фірм, зацікавлених у встановленні  
бізнес-контактів 

розміщення реклами у журналі «Business Panorama» 
(україномовна/англомовна редакції)

участь представників Компаній у бізнес-семінарах

надання юридичних послуг та послуг  
третейського суду

послуги з експертизи

визначення кодів товару згідно з УКТЗЕД, ДКПП 
та іншими класифікаторами  оформлення 
сертифікату відповідності продукції в системі 
“CERTEX”

цінова експертиза зовнішньо-економічного 
контракту

надання повного комплексу  
митно-брокерських послуг

рекламно-поліграфічні послуги

термінові письмові переклади  
на українську та російську мови

письмові переклади з/на більшість мов світу;  
усні послідовні/синхронні переклади;

переклади митних, товаросупроводжувальних, 
експертних, технічних, економічних, фінансових 
та ін. документів

переклад та оформлення документів  
для подання до Посольства

нотаріальне засвідчення перекладів та засвідчення 
перекладів печаткою Київської ТПП

експертиза перекладів, наданих замовником,  
та їх засвідчення 

супровід перекладача для бізнесу та туризму

послуги зі штрихового кодування

послуги з надання цінової інформації

оренда приміщень для проведення ділових заходів

розміщення банеру члена палати на головній 
сторінці сайту Палати

Послуги підприємцям 
за встановленими тарифами
(для членів Палати пільги до 10%)



Послуги підприємцям 
за встановленими тарифами

експертизи з  визначення обсягу виходу продуктів 
переробки, що утворюються в результаті 
переробки товарів

попередня ідентифікація певних груп товарів 
у галузі державного експортного контролю 

визначення якості, добровільна сертифікація 
продукції

впровадження програми «Столичний стандарт якості»

оформлення сертифікату походження товарів

надання юридичної адреси

оформлення Карнет АТА

засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням 
зовнішньоекономічної діяльності

організація відвідувань міжнародних виставок, 
ярмарків та бізнес-форумів, семінарів 

розміщення статті у журналі «Business Panorama»

консультаційні послуги з впровадження системи управління 
безпечністю харчових продуктів (HACCP, ISO 22 000)

консультаційні послуги щодо впровадження систем 
менеджменту якості згідно ISO 9001,14001, 
OHSAS 18001(45000)

проведення семінарів, тренінгів з системного  
менеджменту

проведення діагностичного аудиту на відповідність 
міжнародним стандартам ISO

сертифікація систем менеджменту якості



До кого звертатись?
Відділ взаємодії з членами палати, 
підприємцями та організаціями  
Співробітники відділу надають підприємцям – 
юридичним та фізичним особам консультації з питань  
членства в системі Торгово-промислової палати  
та з переліку послуг, які пропонуються Київською ТПП,  
здійснюють координацію взаємодії підприємтв 
з підрозділами Палати

Рудя 
Микола Петрович 
начальник відділу

 +38 (044) 482 0437
 rudya@kcci.org.ua

Мозольова 
Ірина Дмитрівна 
заступник начальника  
відділу

 +38 (044) 482 0437
 +38 (044) 482 0292
 mozoleva@kcci.org.ua

Жембровська 
Інна Володимирівна
провідний експерт відділу

 +38 (044) 482 0437
 +38 (044) 482 0292
 gi@kcci.org.ua

Мазур 
Євгенія Григорівна
провідний експерт відділу

 +38 (044) 482 0437
 +38 (044) 482 0292
 mazur@kcci.org.ua

КИЇВСЬКА 
ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА 
ПАЛАТА


