
 Базовий      

1200 грн/рік 

 Стандартний 

2500 грн/рік 

 Повний      

5000 грн/рік 

1

Використання статусу "Член Донецької ТПП" і "Член ТПП 

України" на фірмових бланках і сайтах компаній

2

Отримання документа, що підтверджує членство, для пред'явлення 

в посольства, консульства, організаторам міжнародних тендерів, 

партнерам по бізнесу

3

Розсилка комерційної пропозиції від члена Палати по базі членів 

Донецької ТПП (1 раз)
 на рік на півріччя на квартал

4

Можливість виступу спікером на заходах Донецької ТПП згідно 

тематики івенту

5

Отримання безкоштовних консультацій  щодо послуг  Донецької 

ТПП (1 година)
 на рік на півріччя на квартал

декларування товарів і підготовка документів із ЗЕД

експертиза з питань отримання сертифіката про походження товару

експертиза з визначення країни походження

визначення кодів товарів згідно УКТ ЗЕД

експертиза кількості, якості і комплектності

визначення кодів послуг відповідно до ДКПП 016: 2010

автотоварознавча експертиза

 пошук потенційного партнера

 офіційний переклад документів

отримання штрих-коду

 Примітки 

ПАКЕТИ

Найменування послуги

Розвиток бізнесу і захист інтересів



засвідчення істотних змін обставин (Hardship); надання правової 

інформації, роз’яснень з правових питань (висновки, довідки); 

правовий аналіз правочину; консультації з правових питань

 засвідчення документів комерційного характеру

 пакетні послуги «Law4Chamber»

 послуги з інтелектуальної власності, у тому числі реєстрація 

торгових марок, промислових зразків

 ділова інформація: цінова інформація, адресна довідка, перевірка 

надійності потенційного ділового партнера

1

Організація ділових зустрічей і переговорів з представниками 

вітчизняних та зарубіжних підприємств у рамках заходів і бізнес-

місій, які проводяться Донецькою ТПП і ТПП України

Доступ до списку бізнес-місій 

ТППУ

2

Надання інформації про регіональні виставки
Доступ до списку регіональних 

виставок

3

Формування бізнес-пропозицій, що надходять у Донецьку ТПП, з 

урахуванням профілю діяльності підприємства. Оперативне 

інформування щодо них члена Палати

4

Розсилка ділової інформації на е-mail підприємства

5

Реєстрація підприємства в системі Europe Enterprise Network, пошук 

клієнтів і постачальників в ЄС

6

Забезпечення ділових контактів через регіональні торгово-

промислові палати України

1

Розміщення інформації про члена Палати на сайті Донецької ТПП і 

сторінці Facebook (1раз)
 на рік на півріччя на квартал

http://donetskcci.com,  

https://www.facebook.com/Done

tskcci

2

Розміщення інформації про підприємство в базі ТПП України і на 

сайті https://ucci.org.ua

3

Розміщення матеріалів компанії на стенді Донецької ТПП під час 

заходів Палати

Пошук партнера і встановлення ділових контактів 

Розміщення інформації про підприємство, товари і послуги



4

Розміщення банера компанії на головній сторінці сайту Донецької 

ТПП терміном на 1 рік (за бажанням)

5

Можливість розміщення публікації про досягнення компанії на 

зовнішніх on-line ресурсах партнерів ДТПП

6

Розміщення рекламних матеріалів компанії в гостьовій зоні 

Донецької ТПП

1

Розміщення інформації комерційного характеру про підприємство 

на сайті Export UA Доступ до методичок в 

електронному вигляді

2

Надання добірки баз даних досліджень міжнародних ринків

3

Забезпечення ділових контактів із зарубіжними торгово-

промисловими палатами, з якими Донецька ТПП має партнерські 

зв'язки

4

Консультація фахівця Центру експорту щодо виходу на зовнішні 

ринки (1 година)  на рік на півріччя на квартал

1

Участь у форумах, конференціях, тренінгах, ділових зустрічах та 

інших заходах, які проводяться ДТПП
Перелік заходів, що 

проводяться ДТПП

2

Можливість участі в роботі галузевих Комітетів Донецької ТПП

3

Можливість участі в конкурсах, організатором яких є Донецька 

ТПП: Регіональний конкурс жіночого підприємництва "Best 

Business Women", Регіональний конкурс "Підприємець року 

Донецької області"

4

Оренда зали: конгрес-хол - 595,5 кв.м, конференц-зала-87 кв.м, для 

проведення заходів (тренінги для співробітників підприємства, 

переговори, конференції, корпоративи тощо).

Знижка 5% Знижка 10% Знижка 15%

Сприяння експорту

Форуми, конференції, навчання, нетворкінг


