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Засідання галузевого Комітету підприємців ДТППXII регіональний конкурс «Підприємець року 2020»

Навчання в рамках Проєкту «МРІЙ! ПЛАНУЙ! ДІЙ!»

Шановні колеги,
партнери!

Я радий представити вам наш Звіт про роботу Донецької торго-
во-промислової палати за минулий рік.

На жаль, 2020 рік не приніс очікуваного полегшення діловому 
середовищу. Навпаки, зовнішні умови лише створювали постійні про-
блеми для бізнес-спільноти як нашої країни, так і всього світу. Але, з 
іншого боку, саме в ці буремні часи потреба в Донецькій торгово-про-
мисловій палаті, в її послугах та підтримці, відчувалась сильніше.

Ми задовго до кризи почали впроваджувати нові технології, а пан-
демія тільки підштовхнула нас до переходу в онлайн. Як виявилося, 
електронна взаємодія спрощує багато процесів.

У 2020 році Донецька ТПП спільно з партнерами виступила орга-
нізатором понад сімдесяти різноманітних офлайн і онлайн заходів, 
які зацікавили дуже широке коло представників влади, бізнесу та 
громадськості.

Яскравим прикладом роботи в новому форматі стали Форум 
«Business4Women», Дні кластерних та креативних ініціатив, проведені 
спільно з Донецькою ОДА та Програмою ООН в Україні у Києві вистав-
ка «Схід-Експо 2020» і Національна практична конференція «Малий та 
середній бізнес – як ефективна складова сталого розвитку економіки 
України». Спільно з керівництвом області Палата вшановувала кращих 
представників малого та середнього бізнесу – переможців та лауреатів 
конкурсу «Підприємець року Донецької області – 2020».

Продовжують активну роботу п'ять галузевих Комітетів. Успішно 
була реалізована низка дуже цікавих міжнародних проєктів. Пара-
доксально, але те, на що раніше не вистачало часу і можливостей, 
стало ближче та доступніше – тому все в наших руках!

Безумовно, Донецька торгово-промислова палата – це люди. І я з 
радістю та гордістю дякую всьому нашому колективу за стовідсотково 
фахово та якісно виконану роботу! Ми й надалі плануємо тримати руку 
на пульсі життя. Щодо особистого розвитку, основний напрям – це під-
тримка здоров'я, адже воно є основою всього.

Ми щиро вдячні всім нашим партнерам, донорам, представникам 
державної влади та перед усім – представникам бізнесу та їх об'єднан-
ням, заради яких ми працюємо. Ми провели ще один рік разом, подола-
ли з вами безліч перешкод, відкрили нові можливості та крокуємо далі!

Максим
Ануфрієв

Президент Донецької
торгово-промислової  
палати
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МІСІЯ
Формування мереж комунікацій для сталого розвитку бізнесу членів Донецької торгово-промис-
лової палати на регіональному, національному, міжнародному рівнях шляхом надання послуг та 
комплексного супроводу.

ВІЗІЯ
Донецька ТПП – найпотужніша бізнес-асоціація в регіоні, органічно інтегрована в національну та 

світову екосистему Палат; мережа ділових контактів та висококваліфікованих експертів; консолідо-
ваний голос бізнесу та універсальна комунікаційна платформа для розвитку регіональної економіки.

ЦІННОСТІ

ПРИНЦИПИ

ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДТПП У 2020 РОЦІ ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ
ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

● зовнішньоекономічна діяльність
● просвітницька діяльність
● участь у міжнародних проєктах

ДОНЕЦЬКА ТПП – ЦЕ...

● порядність
● повага до традицій
● прагнення до досконалості

● довіра і відповідальність
● виваженість і професіоналізм
● ініціативність і креативність

● професійність
● відповідальність
● незалежність

Наші цінності визначають набір правил, критеріїв і вимог, які ми пред’являємо своїм співро-
бітникам. Ці цінності лежать в основі взаємовідносин Палати з клієнтами, членами Палати й 
суспільством. Це:

У своїй роботі Донецька ТПП керується наступними принципами:

● командність і результативність
● відкритість і доброзичливість

● сприяння залученню інвестицій у регіон
● робота з представниками МСБ
● надання бізнес-послуг

● репутація
● проактивність
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● Форуми, конференції – 4
● Виставка – 1
● Зустрічі та презентації  – 3
● Тренінги – 16
● Вебінари – 49
● Конкурс – 1
● Відбулося 11 засідань галузевих Комітетів та Ради підприємців

Станом на 1 січня 2021 року Донецька торгово-промислова палата об’єднує 859 підприємств 
та підприємців. Для членів Палати діє розроблене Пакетне членство.

РОБОТА З ЧЛЕНАМИ ПАЛАТИРОБОТА З ЧЛЕНАМИ ПАЛАТИ

● у вебінарах – 528
● у тренінгах – 221
● у заходах – 451
● у Комітетах – 372

ДОНЕЦЬКОЮ ТПП БУЛО ПРОВЕДЕНО 74 ЗАХОДИ

859  
підприємств-членів
палати

РОЗПОДІЛ ПІДПРИЄМСТВ-ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ
ПО ВІДДІЛЕННЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

8%6%
Малі та
мікро-

підприємства
Середні

підприємства 
Великі

підприємства

86%

69%
21%

10%

*

* у тому числі з тимчасово зупиненим членством відповідно до п.п. 6.8 Статуту

Кількість учасників заходів:

Відділення в місті Маріуполь 

Донецька ТПП, ЦА

Відділення в місті Краматорськ 
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ДАТА ЗАХІД
лютий Участь фахівця ДТПП в ІІІ Міжнародному Форумі Івент Індустрії (Event Industry Forum)

березень
Клубна зустріч в рамках Програми з розширення економічних можливостей жінок- 
підприємниць SheChampion в рамках співпраці з Canada-Ukraine Trade and Investment Support 
project (CUTIS)

квітень

Участь експертів ДТПП в онлайн-конференції представників ТПП України за кордоном
Проведення онлайн-тренінгу «Практичні кроки створення ефективної системи НАССР на харчо-
вому підприємстві» за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу
Участь фахівців Палати у серії вебінарів «Інструменти аналізу ринків International Trade Center. 
Market Acces Map»

травень Участь фахівця Палати у серії вебінарів, організованих Всесвітньою організацією інтелектуаль- 
ної власності (WIPO), (Женева, Швейцарія)

червень 

Участь представників департаменту у серії вебінарів від BeCentriс в рамках співпраці з 
проєктом CUTIS
Участь фахівців Палати у вебінарі від EUROCHAMBRES «Нетворкінг з торгово-промисловими 
палатами по проєкту East Invest - 3»
Участь фахівців ДТПП у вебінарі для консультантів з експорту в системі торгово-промислових 
палат «Інструменти аналізу ринків Міжнародного торгового центру. Trade Map»

вересень Залучення до участі та сприяння проведенню В2В-перемовин між підприємцями регіону та 
китайськими виробниками в рамках онлайн-виставки China Homelife Poland 2020

жовтень
Організація та проведення В2В-пермовин в рамках онлайн-виставки «Схід-Експо 2020» 
Проходження навчання директора департаменту міжнародного співробітницва в рамках 
Програми Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини з підготовки управ-
лінських кадрів «Fit for Partnership with Germany»

листопад

Участь фахівців ДТПП у зустрічі з керівництвом Узбецької республіканської товарно-сировин-
ної біржі та підписанні Меморандуму про співробітництво з ТПП України
Участь фахівців ДТПП в онлайн-сесіях Європалати проєкту для країн Східного Партнерства 
EU4Business: Connecting Companies
Проведення Практичного бізнес-лекторію для МСБ у партнерстві з ITFC (Українським цен-
тром сприяння інвестиціям та торгівлі) за підтримки проєкту CUTIS

грудень
FINAL RCCIs Reunion via Zoom (Фінальна зустріч учасників навчальної програми «Як експор-
тувати до Канади») за підтримки проєкту CUTIS
Участь експертів ДТПП в онлайн-конференції представників ТПП України за кордоном
Презентація програми «Fit for Partnership with Germany» для підприємців Донецької області

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ
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вин в рамках «Схід-Експо 2020» та China Homelife Poland 2020)

5 представників Донеччини у квітні відвідали навчальний центр у Німеччині у складі групи «Еко-
номічна кооперація у секторі охорони здоров’я» за проектом  «Fit for partnership with Germany»

Експерти Донецької ТПП, яка є учасником консорціуму «EEN-Україна»:
 проводили індивідуальні консультації щодо можливостей пошуку партнерів через мережу EEN
 створили 7 профілів підприємств
 провели 3 вебінари щодо переваг і можливостей використання платформи EEN
 регулярно розміщували запити іноземних підприємців на ресурсах Донецької ТПП

РОЗВИТОК БІЗНЕСУРОЗВИТОК БІЗНЕСУ
КОНСУЛЬТУВАННЯ

 Консультування у форматі «гарячої лінії» з питань експорту (до 3 звернень на день)

 Надання комплексного супроводу підприємств щодо доступу до ринків ЄС: 
 вивчення вимог
 супроводження процедур сертифікації за вимогами ринку ЄС харчової продукції та отримання 

дозвільних документів 
 аналітичні дослідження ринку ЄС
 Консультування представників підприємств регіону з питань експорту в рамках Угоди про 

       Асоціацію між Україною та ЄС з питань:
 підтвердження країни походження товарів
 підтвердження тарифного/нетарифного регулювання 
 правильності нанесення маркування на харчові продукти 
 преференційного доступу товарів на ринки країн ЄС, Канади та СНД
 пошуку партнерів для бізнесу за кордоном

ПОШУК ПАРТНЕРІВ

Сприяння в пошуку партнерів 89 підприємствам (у тому числі під час проведення В2В-перемо-
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ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ
ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ ЕКСПЕРТАМИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП: 

 надано 814 послуг з експертизи:
● 433 із заповнення сертифікатів EUR-1
● 145 з визначення кодів УКТ ЗЕД, ДКПП 016:2010
● 18 з дослідження технологічного процесу виробництва
● 32 автотранспортних засобів
● 186 товарознавчих експертиз

 засвідчено 11600 сертифікатів походження 
 надано 438 висновків про походження товарів
 видано 665 нових свідоцтв про присвоєння товарам ідентифікаційного номеру в міжнародній 
системі GS1

5 нових підприємств Донецької області стали членами Асоціації товарної нумерації України 
«ДжіЕс1 Україна»

НАДАНО ІНШИХ ПОСЛУГ:
● 64 довідки з підтвердження контрактної ціни
● 53 цінові довідки
● 69 інформацій та консультацій 
 проведено 4 недержавні експертизи з ідентифікації товару
 надано 16 послуг з інтелектуальної власності

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Донецька ТПП має можливість компетентно, об’єктивно та кваліфіковано надавати послуги, 

сприяючи просуванню вітчизняної продукції, у тому числі й підприємств – членів Палати, на вітчиз-
няні та зарубіжні ринки.
Оформлено 1620 митних декларацій
Видано 3 карнети АТА
Надано 2744 послуги СТЗ
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ПОНАД 600 УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МСБ:

● 9 засідань галузевих Комітетів Донецької ТПП – 372 учасники
● 2 засідання  Регіональної ради підприємців в Донецькій області – 43 учасники 
● клубна зустріч  – 26 учасників
● бізнес-форум – 127 учасників
●  конференція – 150 учасників
●  церемонія нагородження переможців конкурсу «Підприємець року Донецької області – 2020» – 
    48 учасників  

З метою ефективного залучення підприємницького середовища регіону до вироблення пропози-
цій для покращення стану справ у різноманітних сферах економіки регіону при Донецькій ТПП діють 
Комітети підприємців:
 Комітет по малому і середньому бізнесу
 Комітет з розвитку агропромислового комплексу та природокористування
 Комітет з розвитку жіночого підприємництва
 Комітет з підприємництва у сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресторанної та готельної   

діяльності
 Комітет підприємців харчової та переробної промисловості

РОБОТА В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАРОБОТА В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ІНОЗЕМНІ ПЕРЕКЛАДИ
 Стандартна та вузькопрофільна технічна документація 
 Можливість нотаріального засвідчення
 Усні послідовні переклади

Відділом іноземних перекладів Донецької ТПП здійснювався переклад та експертиза ідентичності 
перекладів документації: 

● 12 мов перекладу  
● 343 замовлення  
● 104 замовники  
● 2185 аркушів перекладу формату А4  
● 2 професійні перекладачі 
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СЕРЕД ЕФЕКТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ –
ОТРИМАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК

БІЗНЕС-ОСВІТАБІЗНЕС-ОСВІТА

З метою підвищення кваліфікації фахівців підприємств і організацій Донецької області у 2020 році 
було організовано та проведено 65 тренінгів та семінарів, на яких були присутні 889 осіб.

Експерти Донецької ТПП організували та провели для підприємців:
● 16 тренінгів       ● 49 вебінарів

НАБУТТЯ ЕКСПЕРТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
На 31 грудня 2020 року штатна чисельність працівників Донецької ТПП становила 72 особи. 

Постійно на контролі перебуває питання підвищення експертних компетенцій фахівців Палати.  
● 59 працівників Донецької ТПП пройшли навчання за місцем роботи
● 40 працівників Донецької ТПП були залучені до навчання на курсах, семінарах, конференціях, 

тренінгах

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Донецька торгово-промислова палата – сучасна організація з надання бізнес-послуг. Експертні 
документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для 
застосування на всій території України. 

● Супроводження ЗЕД 
● Експертиза 
● Технічна інвентаризація 
● Митне декларування 
● Сертифікація товарів
● Бізнес-освіта
● Іноземні переклади
● Юридичні послуги

ЄДНАЄМО БІЗНЕС — СТВОРЮЄМО УСПІХ!



ДОГОВІРНО-ПРАВОВА РОБОТАДОГОВІРНО-ПРАВОВА РОБОТА
Юридичний відділ здійснює правове забезпечення діяльності Донецької ТПП, надає суб'єктам 

підприємництва послуги з правового забезпечення господарської та зовнішньоекономічної діяльності.

 Видано 73 сертифікати про форс-мажорні обставини 
 Підготовлено 78 відповідей, у тому числі 19 роз’яснень та юридичних висновків
● Працює «гаряча лінія» з правових питань
● Спеціалісти відділу представляли інтереси Донецької ТПП та її членів у судах
● Розроблен та працює інформаційно-консультаційний чат-бот з питань видачі сертифікатів про форс- 

мажорні обставини

 При ДТПП працює постійно діючий Третейський суд

ДІЯЛЬНІСТЬ ДТПП У МЕДІАПРОСТОРІ
● надано 327 інформаційних послуг
● 156 розміщень публікацій в ЗМІ

Постійно діловою й актуальною інформацією наповнювались сайти Палати www.donetskcci.com 
та www.export-ua.com/

● Створено мобільну версію сайту
● Кількість підписників Facebook-сторінки складає – 3420
● Створено Telegram-канал ДТПП – 220 підписників
● Відновлено наповнення контентом YouTube-каналу
● Створено 17 відеороликів з виступами експертів ДТПП

● Створено групу для представників бізнесу – членів ДТПП та інших підприємців області – «Антикризовий 
клуб «Переможемо разом!». За час створення групи до неї долучилися 306 учасників, розміщено понад 
1260 постів.

ЄДНАЄМО БІЗНЕС — СТВОРЮЄМО УСПІХ!



ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Донецька торгово-промислова палата приділяє особливу увагу участі в міжнародних проєктах і 

програмах, спрямованих на підтримку та розвиток бізнесу.

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ У М. КРАМАТОРСЬК – ЄБРР (EU4BUSINESS)
Програму реалізовано ЄБРР і профінансовано в рамках ініціативи EU4Business Європейського 

Союзу.

● 3 онлайн-тренінги для підприємців регіону – 105 учасників
● Дні кластерних і креативних ініціатив  – 129 учасників
● Бізнес-форум «Business4Women» – 127 учасників

«НОВА ЕНЕРГІЯ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДОНБАСУ»
Реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та 

розвитку Німеччини (BMZ) через bengo / Engagement Global.
● стратегічна сесія «Економічна диверсифікація. Потенціал, стратегії та інструменти для розвитку 

вугільних міст Донецької області»
● обговорення перспектив і можливостей співпраці між містами Платформи та Фондом енергое-

фективності, потенційних напрямів та активної підтримки трансформації шахтарських (вугільних) 
міст із боку міжнародних організацій

КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ ПІДТРИМКИ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЙ (CUTIS)
Підготовлено та проведено:

● першу клубну зустріч у рамках програми з розширення економічних можливостей жінок-підпри-
ємниць SheChampion 

● онлайн-вебінар з питань підвищення конкурентоспроможності палат (BSO) у глобальному світі
● онлайн-тренінг «Тренінги та вміння їх проводити»
● практичний бізнес-лекторій для малого та середнього бізнесу (триденна програма інтенсивного 

навчання за основними напрямами ведення бізнесу)
● онлайн-захід «Від торгової марки до бренду: будь успішною та впевненою» 

ЄДНАЄМО БІЗНЕС — СТВОРЮЄМО УСПІХ!



ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
«ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»/
«МРІЙ! ПЛАНУЙ! ДІЙ!» 
Проєкт реалізовано завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID), згідно з умовами гранту, наданого Донецькій торгово-промисловій 
палаті в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Учасники проєкту – 54 представники МСБ області (з-поміж власників або керівників бізнесів), 
для яких проведено:

● 67 годин інтенсивного бізнес-навчання 
● 16 групових консультацій у вигляді вебінарів 
● 81 годину індивідуального консультування-супроводу

У рамках проєкту виготовлено 4 навчальних відеоролики та створено електронний посібник 
(4 мінігайди)

 
«СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВІДЕОСТУДІЇ PROBUSINESS STUDIO: ЧУТИ,БАЧИТИ, 

ЗМІНЮВАТИ»
Проєкт реалізовано з партнером ГО «Відкрита економіка».

«ЗМІЦНЕННЯ БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ»
Тривалість проєкту – 2020-2023 рр. Мета проєкту – поліпшення організаційної та фінансової 

стабільності партнерських бізнес-об’єднань в Україні, посилення їх спроможності активно залучати 
нових учасників, бути центром перевіреної інформації для підприємців, надавати їх членам най-
більш необхідні послуги, розвивати конструктивну співпрацю з урядовими структурами та брати 
участь у формуванні державної політики, спрямованої на розвиток сектору МСБ.

ЄДНАЄМО БІЗНЕС — СТВОРЮЄМО УСПІХ!



dcci@donetskcci.com 
donetskcci.com

export-ua.com
facebook.com/Donetskcci

l  Донецька торгово-промислова палата
вул. Ярослава Мудрого, 48а, м. Краматорськ, 84301
тел.: +38 (062) 387-80-00, +38 (06264) 7-10-76

►►  Відділення в м. Краматорськ
вул. Ярослава Мудрого, 48а, м. Краматорськ, 84301
тел.: +38 (06264) 7-10-76

►► Відділення в м. Маріуполь
пр. Будівельників, 143, м. Маріуполь, 87528
моб.: +38 (067) 620-23-02

Сектор в м.  Бахмут ►► 
вул. Незалежності, 32, м. Бахмут, 84500
тел.: +38 (06274) 4-59-11

ГГААРРЯЯЧЧАА  ЛЛІІННІІЯЯ

++3388  ((006677))  556677--0011--1111++3388  ((005500))  447777--0011--1111 ( 


