


«Торгово–промислова палата є недержавною неприбутковою 
самоврядною органiзацiєю, яка об’єднує юридичних осiб, які ство-
рені i дiють вiдповiдно до законодавства України, та громадян 
України, зареєстрованих як пiдприємцi, та їх об’єднання. 

Торгово–промислові палати створюються з метою сприяння роз-
виткові народного господарства та національної економіки, її 
інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних  
промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, створенню 
сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічному роз-
виткові усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством 
України, науково-технічних і торговельних зв’язків між українськими 
підприємцями та підприємцями зарубіжних країн».

(Із Закону України «Про торгово–промислові палати в Україні»)
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Столиця України, Київ – є промисловим, 
торговельним, фінансовим, освітнім, 
науковим та культурним центром, де 
зосереджені центральні державні органи 
влади та багато установ. 

Тут розташована й Київська торгово-
промислова палата, що здійснює основну 
діяльність у межах столичного регіону.

Київська ТПП створена і діє згідно з 
Законом «Про торгово-промислові палати 
в Україні», прийнятим Верховною Радою 
України у грудні 1997 року, і розвивається 
паралельно зі становленням мережі 
торгових палат у нашій державі.

Цей закон визначив основні принципи 
створення торгово-промислових палат в 
Україні, встановив пріоритетні напрямки й 
форми діяльності палат, взаємовідносини 
з державою.

Київська ТПП – недержавна організація, 
що діє на засадах повної економічної 
самоокупності і має на меті сприяння 
розвиткові національної економіки та її 
інтеграції у світову систему, зміцненню 
ринкових механізмів і надання практичної 
допомоги підприємствам усіх форм 
власності Київського регіону.

Спектр діяльності столичної Палати дуже 
широкий і спрямований на встановлення 
ділових контактів між українськими й 
зарубіжними організаціями, освоєння 
нових форм співробітництва, участь 
у здійсненні міжнародних програм та 

проведення ділових зустрічей, бізнес-місій, 
конференцій та презентацій.

Серед основних послуг, які надає Київська 
ТПП своїм членам, – проведення експертиз, 
контроль якості та комплектності товарів, 
визначення їхньої вартості, видача 
сертифікатів походження, декларування 
зовнішньоторговельних вантажів, 
проведення національних і міжнародних 
виставок.

Київська торгово-промислова палата свої 
дії послідовно спрямовує на розвиток 
ділового потенціалу Києва, чим сприяє 
неухильному його перетворенню у 
діловий та фінансовий центр, здатний 
посісти гідне місце серед європейських 
міст.

Ми віримо, що зміни, які відбуваються 
в Україні, в тому числі й у столичному 
регіоні, посилять сприятливі тенденції 
в економіці, народять нові  форми 
співробітництва, започаткують 
цікаві спільні проекти, зроблять Київ 
привабливим для найплідніших ділових 
контактів. Ми переконані у правильності 
обраних орієнтирів і сподіваємося 
на взаєморозуміння й відповідну 
конструктивну діяльність.

Президент Київської ТПП
М. В. Засульський

«       и віримо, що зміни, які відбуваються 
в Україні, в тому числі й у столичному 
регіоні, посилять сприятливі тенденції 
в економіці, започаткують цікаві спільні 
проекти, зроблять Київ привабливим для 
найплідніших ділових контактів» 

М
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В останні роки значно активізувалась діяль-
ність Київської торгово-промислової палати, 
підвищився її авторитет та престиж.

Одним з головних напрямків роботи 
Палати, від чого значного мірою залежить 
успішне використання нею поставлених 
завдань, є надання цілого ряду послуг, 
якими користуються державні структури, 
підприємства, фінансові організації тощо.

Київська ТПП має можливість компетентно, 
об’єктивно, кваліфіковано надавати послу-
ги, сприяючи просуванню вітчизняної про-
дукції у тому числі й підприємств – членів 
Палати, на вітчизняні та зарубіжні ринки. 

Серед таких послуг важливе місце займає 
сертифікація походження товарів, що викону-
ється фахівцями Палати відповідно до Закону 
«Про торгово-промислові палати в Україні» та 
доручення Уряду України. Важливою складо-
вою цієї відповідальної роботи є засвідчення 
та видача сертифікатів походження товарів, 
що підпадають під преференційні умови.

Традиційним видом послуг залишаються 
товарознавчі експертизи, що використову-
ються замовником при проведенні торгових 
та фінансових операцій і часто за результа-
тами таких експертиз замовник має змогу 
вирішувати питання про відшкодування збит-
ків, повернення постачальникам неякісної 
продукції. У складі Палати працюють експер-
ти з усіх видів товарознавчих експертиз.

Окремими видами послуг є цінова експер-
тиза, сертифікація в системі добровільної 
сертифікації CERTEX та ін.

Реалізуючи статутні завдання, Київська 
торгово–промислова палата постійно 

розширює та удосконалює спектр своїх 
послуг.

Київською ТПП розроблена програма 
«Столичний стандарт якості», яка реа-
лізується за підтримки Київської міської 
державної адміністрації. Мета Програми 
– підняття престижу вітчизняної продукції 
та створення конкурентоспроможного 
споживчого ринку товарів (послуг).

Позитивною оцінкою діяльності Київської ТПП 
сьогодні є побудована система управлін-
ня якістю згідно з вимогами Міжнародного 
стандарту ISO 9001:2008. Палата впровади-
ла та застосовує систему управління якістю 
в галузі представлення інтересів бізнесу 
членів ТПП, надання їм послуг, сприяння їх 
міжнародним відносинам.

Для нових членів Палати функціонує 
програма «Вірний вибір», яка допомагає 
підприємцям як можна ефективніше ско-
ристатися послугами палати. 

У світлі вимог чинного законодавства до 
курсу на сприяння розвитку національної 
економіки України створюються сприят-
ливі умови для розширення і зміцнення 
ділових взаємовигідних контактів між 
підприємцями нашої держави та зарубіж-
них країн на основі вже набутого досвіду. 
Робота в цьому напрямку постійно вдо-
сконалюється.

Головний принцип нашої роботи:
«Diligentia quam in rebus suis» – «Турбота 
про ваші справи як про свої власні»

Перший віце-президент
Київської ТПП     
Л. В. Сізікова

«   еалізуючи статутні завдання,
Київська торгово-промислова палата 

постійно розширює та удосконалює 
спектр своїх послуг»
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Економічний розвиток суспільства спри-
яв розвитку торгово-промислових палат 
як важливих центрів ділової активності у 
більшості країн світу. Вони стали ефектив-
ним засобом взаємовигідної співпраці в 
загальній системі світової економіки. 

Саме цим у своїй роботі керується 
Київська торгово-промислова палата, яка 
на сьогодні є одним з найнадійніших діло-
вих партнерів для будь-якого підприєм-
ства чи організації у Києві та й усій Україні.

Особливо корисною взаємодія з нашою 
Палатою може бути у галузі міжнародно-
го співробітництва та зовнішньоекономіч-
ної діяльності, спрямованої на розвиток 
економічних, науково-технічних та торго-
вельних зв’язків українських підприємств 
– членів Київської ТПП з зарубіжними 
діловими колами.

На сьогоднішній день географія міжнарод-
ного співробітництва Палати є достатньо 
широкою. Підписано 57 угоди про спів-
робітництво. Палату постійно відвідують 
закордонні делегації, які перебувають у 
Києві.

З метою встановлення прямих зв’язків 
між українськими підприємцями і пред-
ставниками зарубіжних ділових кіл про-
водяться зустрічі, переговори, семінари, 
конференції та інші міжнародні заходи як 
в Україні, так і за кордоном. Налагоджено 
і підтримується конструктивне співробіт-
ництво з багатьма зарубіжними посоль-
ствами та торговими місіями в Україні, а 
також посольствами та торговими місіями 
України за кордоном. 

Усі ці зв’язки мають на меті, перш за все, 
сприяння розвитку міжнародного співро-
бітництва членів Київської ТПП, розвиток 
експорту та залучення інвестицій 
в економіку міста.

Розширюється і вдосконалюється інфор-
маційно-аналітична діяльність Палати, 
що сприяє накопиченню, систематизації, 
аналізу та поширенню ділової комерцій-
ної інформації про вітчизняні та зарубіжні 
ринки, потенційні можливості українських 
та зарубіжних фірм, організацій і установ.

Важливою складовою роботи Палати 
є організація спеціалізованих та універ-
сальних виставок, а також презентацій 
українських та закордонних фірм. Вони 
сприяють популяризації продукції вітчиз-
няного виробника, встановленню ділових 
контактів з українськими та зарубіжними 
партнерами.

Працюючи в інтересах розвитку взає-
мовигідних зв’язків на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, враховуючи реалії 
сьогодення, Київська ТПП діяла і діє зара-
ди розвитку ділової активності на теренах 
регіону та за його межами.

Віце-президент 
Київської ТПП   
Д. О. Беспалов

«      рацюючи в інтересах розвитку 
взаємовигідних зв’язків на внутрішньому 
і зовнішньому ринках, Київська ТПП діяла 
і діє заради розвитку ділової активності 
на теренах регіону та за його межами»

•    КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА    •    
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Палата є зв’язуючим ланцюгом між вла-
дою та бізнесом, співпрацює з Київською 
міською державною адміністрацією.

Приймає безпосередню участь в реалізації 
міських програм в підтримці та розвит-
ку підприємства в місті Києві, таких як: 
«Кращий експортер року» та «Столичний 
стандарт якості».

Має тісний зв’язок не лише з членами 
нашої палати,а і з громадськими органі-
заціями. В рамках спільного меморандуму 
приймає участь в роботі Ради директорів 
міста Києва та в Радах директорів районів 
міста. Це дає можливість спільними зусил-
лями відстоювати інтереси бізнесу та про-
мисловості міста.

Запроваджена система відвідування під-
приємств – членів палати дає можливість 
ближче познайомитись з колективами під-
приємств, виробничими та технологічними 
процесами, більш глибше розуміти ті про-
блеми, які заважають повноцінно працю-
вати підприємствам.

Тісна співпраця КТПП з регіональними пала-
тами України та з палатами інших країн 
світу, торговими місіями посольств, участь 
в виставкових заходах дають можливість 
вийти нашим підприємствам, не лише на 
українські регіональні ринки, а й далеко 
за межі України.

В зв’язку з відкриттям для українських 
виробників європейських ринків, палата 
активізує свою роботу з надання послуги 
з реєстрації в Недержавному реєстрі під-
приємств, як «Надійний партнер» з видачею 
відповідного свідоцтва. Таке свідоцтво є 

свого роду рекомендаційним листом для 
розвитку бізнес-стосунків з європейськими 
партнерами.

Ми систематично проводимо роботу по 
залученню нових членів палати, відкриті 
до конструктивної роботи з підприємства-
ми, організаціями, бізнес-структурами, які 
виявляють бажання стати членами КТПП.

Завдяки своїм комунікативним міжнарод-
ним зв’язкам Палата має можливість спри-
яти виходу представникам українського 
бізнесу на міжнародні організації,прийняти 
участь в програмах та фондах, які нада-
ють консультаційні послуги та фінансову 
підтримку на реалізацію проектів у краї-
нах, що розвиваються.

За допомогою цієї послуги компанії отриму-
ють можливість встановити бізнес-зв’язки, 
відкрити нові можливості співпраці і пред-
ставити свої проекти для залучення бізнес 
партнерів.

Київська ТПП постійно вдосконалюється в 
своїй роботі та вдосконалює співпрацю з 
членами палати, наші зусилля направлені 
на задоволення потреб наших партнерів, на 
розвиток бізнес-клімату в місті Києві.

Віце-президент Київської ТПП
В. С. Майстренко

«         аша держава переживає нелегкий 
історичний етап – зміни векторів 

направленості розвитку України як в 
політичній так і в економічній сферах. 

Київська ТПП робить все можливе 
для прискорення виходу українського 

бізнесу на європейський рівень розвитку»

Н
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ВІДДІЛИ ТА СЛУЖБИ ПАЛАТИ

В І Д Д І Л 
зовнішньоекономічних
зв’язків

Встановлює ділові зв’язки з установами, 
що представляють зарубіжні ділові кола, 
зокрема, з торговими палатами, 
асоціаціями та об’єднаннями підприємців.

Організовує співробітництво Київської ТПП 
з іноземними посольствами та торговими 
місіями, міжнародними організаціями, 
а також посольствами та торговими 
місіями України за кордоном.

Встановлює прямі ділові зв’язки між укра-
їнськими та закордонними підприємствами, 
фірмами та установами, а також сприяє 
реалізації спільних міжнародних проектів.

Організовує прийом в Україні зарубіжних 
торгово-економічних делегацій та 
окремих представників ділових кіл та 
надає комплекс пов’язаних з цим послуг.

Організовує виїзд за кордон українських 
делегацій.

Проводить в Україні та за рубежем ділові 
зустрічі, переговори, семінари, «круглі 

столи», конференції, а також презентації для 
українських та іноземних фірм та установ.

Організовує та проводить міжнародні 
виставки та ярмарки.

Надає інформацію щодо виставок,
які відбуваються в Україні та за рубежем.

Організовує участь українських фахівців 
у міжнародних виставках.

Надає в оренду конференц-зали.

Тел.: (044) 482-0434
e-mail: sa@kiev-chamber.org.ua
           poludov@kiev-chamber.org.ua



•    КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА    •    

Надає комплекс послуг з підтримки 
експорту:
– послуги консалтингу з приведення 
української продукції у відповідність до 
вимог та стандартів ЄС;

– проведення маркетингових досліджень 
ринку ЄС;

– надання послуг в області бізнес-навчан-
ня, організації та проведення семінарів, 
пов’язаних із зовнішньоекономічною діяль-
ністю підприємств;

– пошук потенційних партнерів і просуван-
ня комерційних пропозицій підприємств;

– організація участі в  національних 
експозиціях, спеціалізованих міжнародних 
виставках та бізнес місіях.

При ЦПЕ діє  консультаційна гаряча лінія з 
питань експорту в країни ЄС, де надається 
наступна інформація:

– нормативні та законодавчі вимови ЕС, 
аналіз регламентів та директив;

– регуляторні вимоги та стандарти ЕС 
(аналіз вимог до маркування, пакування, 
санітарні та фітосанітарні норми);

– імпортні тарифи;

– тарифні квоти;

– уповноважені органи ЄС, які здійснюють 
оцінку відповідності товару;

– процедура сертифікації продукції;

– аналіз ринку країн ЄС, визначення 
найбільш перспективних ринків збуту 
продукції;

– організація участі в спеціалізованих 
міжнародних виставках.

Тел./факс (044) 482-0435
e-mail: export@kiev-chamber.org.ua

Ц Е Н Т Р 
підтримки експорту



Відділ веде підготовчо-інформаційну 
роботу з підприємствами та організаціями 
– претендентами до вступу в члени 
Київської ТПП. Готує документи для 
розгляду на Президії палати питання 
про прийом у члени Київської ТПП і веде 
облікову базу даних членів Київської ТПП.

На відділ покладено організаційне 
забезпечення надання підприємствам – 
членам Палати широкого спектру послуг 
на пільгових умовах, постачання їм 
періодичних видань та інформаційних 
матеріалів, які видає Київська ТПП тощо.

Підприємства – члени Палати мають пільги 
при отриманні послуг, які надає Київська 
ТПП суб’єктам підприємницької діяльності.

Тел./факс (044) 482-0437
e-mail: cibruh@kiev-chamber.org.ua

В І Д Д І Л 
по взаємодії з членами 
палати, підприємствами 
та організаціями

•    КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА    •    

Пропонує наступні послуги: 

– надання офісних, інформаційно-консуль-
таційних послуг та послуг з поштового 
обслуговування з наданням у строкове 
платне користування частини нежитлово-
го приміщення для розташування робочо-
го місця виконавчого органу орендаря;

– електронну розсилку прес-релізів, 
інформації, пропозицій членам КТПП; 

– розміщення на офіційному веб-сайті 
КТПП комерційних пропозицій; 

– проведення дистанційного навчання 
посадових осіб та фахівців підприємств 
по загальному курсу «Охорона праці» та 
«Пожежна безпека»; 

– надання експертних висновків 
(інформаційно-аналітичних довідок) щодо 
виробників тієї чи іншої продукції (послуг); 

– розповсюдження комерційних 
пропозицій за заявками підприємств;

– проведення конкурсу "Краший 
експортер року";

– ведення недержавного реєстру 
українських підприємців, фінансовий 
стан яких свідчить про їх надійність як 
партнерів у підприємницькій діяльності в 
Україні та за її межами.

Тел.: (044) 482-0440; 482-3987
E-mail: belikov@kiev-chamber.org.ua

В І Д Д І Л 
сприяння розвитку підприємництва



Надання консультацій з правових питань, 
письмових роз’яснень по законодавству.

Представництво інтересів суб’єктів госпо-
дарювання (резидентів і нерезидентів) у 
Міжнародному комерційному арбітражному 
суді при ТПП України та ТПП інших країн світу.

Сприяння у виконанні рішень суду на 
території іноземних держав.

Проведення правової  експертизи госпо-
дарських, у тому числі зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів).

Розробка проектів різних видів контра-
ктів у всіх галузях господарської діяль-
ності між підприємницькими структурами 
України, СНД та зарубіжних країн, проектів 
статутів та інших установчих документів 
для створення підприємств і організацій, 
у тому числі – підприємств з іноземними 
інвестиціями.

Засвідчення обставин непереборної сили 
(форс-мажор).

Правова експертиза документів та вида-
ча висновків про настання істотної зміни 
обставин (hardship) за договорами.

Легалізація документів, які направляють-
ся учасниками зовнішньоекономічних 
контрактів.

Консультації в сфері оподаткування та 
податкового планування.

Консультації з питань аудиту.

Консультації в сфері страхування малого 
та середнього бізенсу.

Участь у переговорах з питань взаємо-
відносин між суб’єктами господарської 
діяльності.

Складання на прохання замовника пре-
тензій, позовних заяв до господарського 
або загальних судів, апеляційних та каса-
ційних  скарг в усі судові інстанції.

Захист інтересів суб’єктів господарюван-
ня у судових органах. Консультації щодо 
діяльності третейського суду.

Надання юридичним відділом комплексної 
послуги  «Започаткування бізнесу».

Наявність Недержавного реєстру україн-
ських підприємців, фінансовий стан яких 
свідчить про їх надійність як партнерів у 
підприємницькій діяльності в Україні 
та за її межами.

Довідкова інформація про юридичні особи 
України.

Абонентське обслуговування підприєм-
ницьких структур.

Правове супроводження. 

Тел. (044) 482-0438, тел. моб. (067) 446-2653  
e-mail: khimchuk@kiev-chamber.org.ua 

В І Д Д І Л 
юридичний

•    КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА    •    

ВІДДІЛИ ТА СЛУЖБИ ПАЛАТИ



•    КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА    •    

Постійно діючий третейський суд при 
Київській ТПП діє у відповідності до Закону 
України «Про третейські суди» від 11.05.2004 
№ 1701–ІV, Положення та Регламенту суду.

Перевагами третейського судочинства є 
швидкість, конфіденційність третейського 
провадження, надання сторонам можли-
вості самостійно обрати та погодити кан-
дидатуру третейського судді. 

Третейський суд вирішує спори, що вини-
кають із договірних відносин між суб’єкта-

ми підприємницької діяльності та фізични-
ми особами (крім державних установ).

До списку третейських суддів Постійно 
діючого третейського суду при Київські 
ТПП увійшли фахівці з господарського, 
цивільного та інших галузей права, еконо-
міки. Це академіки, доктори та кандидати 
юридичних наук, спеціалісти провідних 
юридичних установ.

Тел. (044) 482-0438
e-mail: khimchuk@kiev-chamber.org.ua

постійно діючий 
Т Р Е Т Е Й С Ь К И Й  С У Д 
при Київській ТПП

Ц Е Н Т Р  М Е Д І А Ц І Ї
Медіація – це метод вирішення спорів із 
залученням посередника (медіатора), який 
допомагає сторонам конфлікту налагоди-
ти процес комунікації і проаналізувати кон-
фліктну ситуацію таким чином, щоб вони 
самі змогли обрати той варіант рішення, 
який би задовольняв інтереси і потреби 
усіх учасників конфлікту.

Медіатор не приймає рішення за сторін, а 
лише допомагає їм укласти угоду про спо-
сіб вирішення конфлікту.

Центр медіації КТПП створено 30.05.2014 
року за Рішенням Президії КТПП з метою 
надання допомоги підприємцям у вирішен-
ні спорів шляхом проведення процедури 
медіації. Центр медіації КТПП працює на під-
ставі документів, які повністю регламенту-

ють Процедуру медіації. Процедура медіації 
чітка, прозора і зрозуміла. 

Переваги медіації: 

– економія часу і коштів, конфіденційність;

– добровільне прийняття сторонами рішен-

ня щодо проведення процедури медіації;

– незалежність та неупередженість медіатора;

– в результаті успішно проведеної медіації 

кожна зі сторін отримує те, що відповідає її 

інтересам у конфліктній ситуації;

– сторони зберігають партнерські стосунки 

на майбутнє;

Медіація працює в усіх розвинених країнах 
Європи і світу,  працює і в Україні!

Тел.: (050) 464-4495, (044) 482-0917, 484-0438
e-mail: mediator@kiev-chamber.org.ua



•    КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА    •    

ВІДДІЛИ ТА СЛУЖБИ ПАЛАТИ

В І Д Д І Л 
товарної нумерації

Відділ надає послуги по присвоєнню штрих-
кодів («бар-код», «barcode»), інформує про 
призначення всесвітньої системи товарної 
нумерації «GS1», міжнародну організацію 
«GS1», асоціацію товарної нумерації України 
«ДжіЕс1 Україна» («GS1 UKRAINE»), їх цілях, 
повноваженнях, умовах членства, консуль-
тує по всім питанням штрихового кодування, 
а також по технічним засобам нанесення та 
зчитування штрихових кодів, інших засобах, 
необхідних для автоматизації процесів обліку 
та контролю товарно-грошового обігу.

Готує документи по вступу в асоційовані 
члени асоціації «ДжіЕс1 Україна», укладає 
договори на асоційоване членство учас-
ників системи «GS1».

Надає допомогу в перекладі документів 
замовників на українську мову, редагує їх 
та вносить в електронну базу.

Виготовляє майстер-файли штрихових кодів.

Виконує всі роботи, пов’язані з пролонгаці-
єю договорів з асоціацією «ДжіЕс1 Україна», 
їх перереєстрацією та відновленням член-
ства в Асоціації .

Тел./факс (044) 482-3973
e-mail: borisova@kiev-chamber.org.ua

Здійснює: 
– письмові переклади з/на більшість мов світу; 
– офіційний переклад угод, фінансових, еко-

номічних, юридичних, митних, технічних та 
комерційних документів (контракти, рахун-
ки-фактури, коносаменти, сертифікати, вис-
новки та ін.); 

– переклад та оформлення документів для 
подання у посольства; 

– нотаріальне засвідчення перекладів; 
– засвідчення перекладів печаткою КТПП; 
– експертизу перекладів; 
– усні послідовні/синхронні переклади; 

В І Д Д І Л 
перекладів

– послуги перекладачів для супроводження 
бізнесменів та туристів. 

Тел./факс (044) 234-8071 
Моб. тел. (096) 703-3097
e-mail: tanya@kiev-chamber.org.ua

Відділ товарної нумерації є Представництвом 
Асоціації»ДжіЕс1 Україна»  при Київській 
ТПП. Мета – надання послуг підприємствам 
і організаціям щодо вступу в асоційовані 
члени Асоціації та з отримання ідентифіка-
ційних номерів товарів, що виробляються 
або реалізуються в Україні, надання консуль-
тацій з усіх питань, пов’язаних з штриховим 
кодуванням товарів, пропагування техноло-
гій автоматизованого обліку та контролю 
в системі GS1. Всі юридичні та фактичні дії, 
пов’язані зі штриховим кодуванням товарів, 
відділ виконує у повній відповідності з дого-
вором на представництво та довіреністю 
асоціації «ДжіЕс1 Україна».



•    КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА    •    

Центр бізнес-освіти  забезпечує висо-
коякісну підготовку та підвищення 
кваліфікації фахівців і керівних кадрів 
з метою розвитку персоналу, конку-
рентоспроможності та експортних 
можливостей підприємств. Він пред-
ставляє реальний сектор економіки i 
відрізняється практичною спрямовані-
стю та європейською якістю навчання.

Центр бізнес-освіти пропонує відкриті 
та корпоративні курси, тренінги та 
В2В-програми у спеціалізованих 
проектах, таких як:
– Школа експорту;
– Школа бізнес-комунікацій;
– Школа іноземних мов;
– Школа тренерської майстерності.

Особи з вищою освітою зможуть без 
відриву від виробництва придбати
сучасні практичні спеціалізації: 
«Менеджер експортно-імпортних опе-
рацій», «Європейський офіс-менеджер», 
«HR-менеджер», «Бізнес-тренер» та інші.

Перевагами Центру бізнес-освіти є 
висока ефективність освітніх програм, 

Ц Е Н Т Р  Б І З Н Е С - О С В І Т И
Київської ТПП

В І Д Д І Л 
рекламно-видавничий 

Видає журнали «Ділова панорама», «Business 
panorama» та «Каталог членів Київської ТПП».

Пропонує:
– виготовлення каталогів, журналів, про-

спектів, календарів тощо;
– дизайнерські, поліграфічні послуги;
– рекламу на власному біг-борді;
– рекламу на стендах в холі Палати;
– демонстрацію рекламних відеороликів 

у холі Палати;
– поштову розсилку рекламних та інфор-

маційних матеріалів підприємствам –
членам Київської ТПП, в торгово-промис-
лові палати Європи та світу.

Тел. (044) 482-0433
e-mail: katalog@kiev-chamber.org.ua

орієнтація на потреби бізнесу, партнерство з 
провідними освітніми та консалтинговими цен-
трами, найкращими вітчизняними і зарубіжними 
тренерами-практиками, відмінні аудиторії та 
дидактичне обладнання, сучасні методи освіти, 
європейські стандарти якості та доступні ціни.

Детальна інформація за веб-адресою: 
training-center.kiev.ua

Тел. (044) 235-8296
e-mail: seminar@kiev-chamber.org.ua

Професіоналізм для практиків



•    КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА    •    

Проводить:
Експертизи по виконанню умов контра-
кту/договору, у тому числі для складання 
рекламаційних актів:

– перевірка партії товару, що надійшла, на 
відповідність умовам контракту/договору 
по кількості, якості, пакуванню, маркуван-
ню товару тощо;

– передвідвантажувальна інспекція вантажів;

– перевірка стану транспортних і паку-
вальних засобів;

– перевірка якості товару за споживчими 
властивостями і/або за рівнем дефектності та 
його відповідності нормативної документації;

– перевірка технічного стану обладнання 
зовнішнім оглядом, а також його працез-
датності на відповідність вимогам доку-
ментів з його експлуатації;

– Перевірка якості та об’ємів лісо- та пило-
продукції.

Визначення кодів товару згідно з УКТЗЕД 
та іншими класифікаторами.

Експертизи по визначенню обсягу виходу 
продуктів переробки, що утворюються в 
результаті переробки товарів.

Попередню ідентифікацію певних груп 
товарів у галузі державного експортного 
контролю.

Тел.: (044) 482-0442, 235-8293, (050) 386-1875
e-mail: korzun@kiev-chamber.org.ua

Оформлення та засвідчення сертифікатів, 
необхідних при експорті продукції: 

– сертифікат загальної форми – 
при експорті українських товарів до 
країн, з якими не обумовлені правила 
визначення країни походження, коли 
товар не має преференційного доступу 
на ринок країни імпорту; 

– сертифікат форми «А» – на українські 
товари, які підпадають під преференцій-
ний тариф;

– замінні сертифікати, тобто підтверджує 
походження товарів з інших країн;

– дублікатів сертифікатів;

– сертифікат форми “СТ-1” – при експорті 
українських товарів до країн СНД;

– сертифікат форми «У-1», який застосо-
вується в межах України, без вивезення 
товару з митної території;

– сертифікату походження послуг, 
який застосовується для підтвердження 
того, що послуга виконується українсь-
ким підприємством. 

Визначення і засвідчення товаровиробника, 
що фіксується у відповідному експертному 
висновку, який видається виробникові.

Оформлення експертного висновку про 
походження товару за письмовим звер-
ненням замовника.

Надання консультаційних послуг.

Тел. (044) 482-0309, факс (044) 235-8289
e-mail: polischuk@kiev-chamber.org.ua

В І Д Д І Л 
експертизи товарів

В І Д Д І Л 
сертифікації походження товарів
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Здійснює :

– пошук і аналіз цінової інформації;

– надання усних консультацій;

– цінові експертизи зовнішньоекономічних 

контрактів;

– оцінку майна та майнових прав 

за напрямами, визначеними 

Фондом держмайна України. 

(Сертифікат суб’єкта оцінної діяльності 

№16437/14 від 14.05.14 ФДМУ)

Усі роботи виконуються відповідно до 

вимог Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», Національних 

стандартів, методик, а також інших 

нормативно-правових актів, документів 

України, міжнародних стандартів з оцінки.

Тел./факс: (044) 482-0307, 235-8297

e-mail: kuharchuk@kiev-chamber.org.ua

В І Д Д І Л 
експертної оцінки 
і цінової інформації



Надає наступні послуги учасникам 
зовнішньоекономічної діяльності:

– здійснює комплекс митно-брокерських 
послуг «Під ключ»;

– оформлює митні декларації у звичайному 
порядку, попередні, тимчасові, періодичні 
та додаткові декларації, в т. ч. із застосу-
ванням електронного декларування;

– оформлює транспортні документи для 
міжнародних перевезень вантажів авто-
мобільним транспортом;

Надає консультації з питань митної спра-
ви, роз’яснення з питань декларування 
товарів та оформлення митних декларацій 
в усіх митних режимах. 

Надає допомогу у підготовці необхідних 
документів для отримання різноманітних 
дозволів державних видів контролю: екологіч-
ного, фітосанітарного, Держстандарту, тощо.

Оформлення карнетів АТА юридичним 
та фізичним особам.

Тел. (044) 482-3971, факс (044) 482-0443
e-mail: algis@kiev-chamber.org.ua 

Розробляє та удосконалює нор-
мативні керівні документи і прави-
ла системи сертифікації CERTEX.

Проводить консультаційно-мето-
дичну роботу з питань сертифі-
кації продукції, процесів та послуг 
для органів сертифікації системи.

Акредитує органи з сертифікації, 
випробувальні лабораторії, ауди-
торів та веде реєстр системи.

Видає дозвіл на право робіт 
у системі.

Проводить перевірки та вирішує 
питання відповідності органів із 
сертифікації продукції.

Затверджує моделі сертифікації 
продукції в системі.

Організовує навчання, підготовку 
і атестацію аудиторів системи.

Аналізує інформацію, одержану 
від органів з сертифікації.

Розробляє на підприємствах системи 
менеджменту якості згідно 
з ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 р.

Забезпечує експертизу і вида-
чу сертифікатів відповідно-
сті добровільної сертифікації 
продукції та послуг в Системі 
CERTEX.

Організовує та здійснює робо-
ти з проведення конкурсу 
«Столичний стандарт якості».

Сертифікує системи менеджмен-
ту якості.

Здійснює роботу з підтримки 
функціонування системи менед-
жменту якості, запровадженої в 
Київській ТПП.

Тел. (044) 235-8295
e-mail: voroshilo@kiev-chamber.org.ua

В І Д Д І Л 
декларування

С Е R Т Е Х

науково-методичний центр 
системи сертифікації 
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Хто може бути членом Палати:
Членами Київської торгово–промислової палати можуть бути юридичні особи, які утворені
та діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як 
підприємці, та їх об’єднання. Членська база Київської ТПП складається з українських 
юридичних та фізичних осіб, що вступають до членів Палати за власним бажанням.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАТИ
Метою діяльності Київської торгово-промислової 
палати є сприяння розвитку національної 
економіки, створенню належних умов для 
підприємницької діяльності у Київському регіоні.

Палата здійснює представництво інтересів 
своїх членів з питань, пов’язаних з їхньою 
господарською діяльністю як в Україні, так і за 
її межами, сприяє розвитку ринкових відносин 
у своєму регіоні, підприємницькій діяльності в 
усіх її формах, експорту українських товарів, 
надає консультаційні послуги у проведенні 
торгово-економічних операцій на внутрішньому 
і зовнішньому ринках, освоєнні нових форм 
співробітництва, організовує взаємодію між 
суб’єктами підприємницької діяльності, координує 
їх взаємовідносини з державою в особі її органів, а 
також з потенційними партнерами.

Як стати 
членом Палати:
Для прийняття в члени Київської ТПП 

суб’єкт підприємницької діяльності 

подає заяву, копію свідоцтва про дер-

жавну реєстрацію та заповнює анкету. 

Форму заяви та анкети можна отримати 

з сайту www.kiev-chamber.org.ua

(підрозділ – "Членство в Палаті").

Розгляд заяви здійснюється на засіданні 

Президії Київської ТПП, рішення якої є 

юридичною датою, коли підприємство 

стає членом Київської ТПП 

і одночасно членом ТПП України.

Ч Л Е Н С Т В О

В  К И Ї В С Ь К І Й 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ
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ПОСЛУГИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
Перелік заходів, що виконуються Київською ТПП в межах статутної діяльності 
та відповідно до кошторису використання членських внесків.

– надання членам Палати первинної інфор-
мації з питань економічного розвитку та 
сприяння підприємництву;

– проведення консультацій щодо питань, 
які входять у сферу діяльності Палати;

– організація взаємодії між суб’єктами підприєм-
ницької діяльності будь-якої форми власності  
з питань кооперації та субконтрактингу;

– розміщення інформаційних матеріалів 
про членів Палати в журналі «Ділова 
панорама» (1 раз на рік);

– поштова розсилка журналів 
«Ділова панорама» та «Діловий вісник», 
оперативної бізнес-інформації;

–  публікація інформації про членів Палати 
в каталогах та довідниках українською та 
англійською мовами;

–  поштова розсилка рекламно-інформацій-
них матеріалів членів Палати (1 раз на рік);

– розміщення інформаційних матеріалів чле-
нів Палати на стенді Палати (1 раз на рік 

– 200 екземплярів терміном на 1 місяць);

– розміщення інформації про членів Палати 
на ВЕБ-сторінці КТПП;

–  надання інформації про виставкові захо-
ди, що проводяться в Києві, в Україні та за 
кордоном;

–  оперативне інформування про нові про-
позиції по співробітництву, які надходять 
в Палату з урахуванням профілю діяльно-
сті членів Палати;

–  організація ділових зустрічей і перего-
ворів з представниками вітчизняних та 
закордонних фірм, зацікавлених в уста-
новленні бізнес-контактів;

– запрошення до участі в практичних семі-
нарах з різних питань підприємницької 
діяльності;

–  запрошення членів Палати до участі 
в конференціях, ділових зустрічах, 
«круглих столах» та інших заходах, 
що проводяться Палатою.

Послуги, що надаються підприємцям, за встановленими тарифами 
(для членів Палати пільги до 20%):

– інформаційно-маркетингове та довідкове 
обслуговування;

– пошук вітчизняних та зарубіжних ділових 
партнерів;

– реклама у каталозі київських підпри-
ємств – членів ТПП та в журналі «Ділова 
панорама»;

–  участь у бізнес-семінарах;

–  надання юридичних послуг;

– діяльність третейського суду;

– надання послуг центру медіації;

–  послуги з експертизи;

–  визначення коду товарів;

– оформлення сертифікату відповідності 
продукції в системі «CERTEX»;

–  цінова експертиза контракту;

–  ринкові дослідження;

–  надання повного комплексу 
 митно-брокерських послуг;

–  рекламно-поліграфічні послуги;

–  усні та письмові переклади з іноземних 
мов та на іноземні мови;

–  послуги зі штрихового кодування;

–  послуги цінової інформації;

–  організація навчання та підвищення 
кваліфікації фахівців підприємств-членів 
Палати в Україні та за кордоном;

– організація відвідувань міжнародних 
виставок, ярмарків та бізнес-форумів.

Послуги підприємцям за встановленими  тарифами (без пільг для членів Палати):

– розрахунки витрат давальницької 
сировини; визначення якості, 
добровільна сертифікація продукції; 

– впровадження програм: «Столичний 
стандарт якості», «Кращий експортер року»;

– ведення реєстру надійного партнеру;

– оформлення сертифікату походження товарів;

– надання юридичної адреси;

– навчання з питань охорони праці та 
пожежної безпеки з видачею відповідних 
посвідчень;

– оформлення карнет АТА.

З питань членства у Палаті контактний телефон 482-0437, факс 482-0292



НАШІ ПРИНЦИПИ І ТАКТИКА
Бути уважним до кожного клієнта та відвідувача.

Ефективно використовувати всі можливості для удосконалення роботи і постійного 
підвищення кваліфікації персоналу.

Обслуговувати клієнтів Палати з високою якістю, з економією їх коштів та часу.

З метою налагодження партнерських відносин активно залучати підприємців Київського 
регіону до ділових зустрічей, переговорів, презентацій, конференцій, виставкових та інших 
заходів, які проходять у Палаті.

Бути творчою, гнучкою, новаторською організацією, завжди досягати поставленої мети.

К Е Р І В Н І  О Р Г А Н И

КИЇВСЬКОЇ ТПП
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ

ЧЛЕНИ ПАЛАТИ

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

П Р Е З И Д Е Н Т  П А Л А Т И

П Р Е З И Д І Я  П А Л А Т И

Р А Д А  П А Л А Т И

К О Л Е К Т И В  П А Л А Т И



вул. Б. Хмельницького, 55, Україна, 01601, МСП, Київ-54 
тел. (044) 482-0301, факс (044) 482-3966, e-mail: info@kiev-chamber.org.ua, http://www.kiev-chamber.org.ua


