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Шановні колеги та партнери!
Дорогі друзі!

2014-2018 роки виявилися найбільш непростими в історії Донецької ТПП. На звіт-
но-виборній конференції 14 лютого 2014 року сильна та успішна Донецька палата, яка 
лідирувала в системі ТПП України за багатьма показниками, впевнено планувала своє 
майбутнє на наступні п’ять років. Для цього було все: чудова сучасна адміністративна 
будівля з конференц-залом та залом на 500 місць, 5 успішно працюючих регіональних 
відділень, згуртований колектив з 225-ти осіб, висококласним і досвідченим експертам 
якого були до снаги найскладніші завдання.

Але вже навесні 2014 року відбулися різкі зміни. У травні в Донецьку почалися бойові 
дії, і Донецька ТПП опинилася на лінії вогню. Колектив довелося терміново евакуювати і 
протягом наступних днів співробітники Палати, ризикуючи життям, вивозили особистим 
транспортом комп’ютери, обладнання, меблі... Безумовно, вивезти можна було лише 
малу частину, але і це врятоване обладнання дало можливість продовжити роботу. Біль-
шість співробітників були тимчасово відправлені по домівках, і тільки оперативні експер-
ти продовжували роботу, але вже в іншому офісі – малому напівпідвальному приміщенні 
в центрі Донецька, по вул. Дзержинського, 12.

Водночас співробітники краматорського відділення Донецької ТПП продовжували 
працювати в Краматорську, Слов’янську та Костянтинівці, незважаючи на те, що в цих 
містах вже йшли активні бойові дії та були регулярні обстріли.

І тільки в липні, коли вже почалися обстріли центру Донецька, та снаряди падали 
в безпосередній близькості від тимчасового офісу, було прийнято дуже непросте рішен-
ня – припинити діяльність в Донецьку і перенести центральний офіс Донецької ТПП 
до м. Краматорськ.

Попереду була величезна робота з реформування структури Палати, адаптування 
до нових обставин, юридичне переоформлення безлічі документів. Але найголовнішим 
було зберегти основний актив Палати – колектив висококласних експертів. Кожен спів-
робітник вирішував для себе, що робити далі. 

У підсумку в Донецькій ТПП залишилося 85 співробітників і всього 2 регіональні 
відділення. Для співробітників-переселенців з окупованої території були створені при-
йнятні для проживання умови на митному терміналі у м. Краматорськ.

Таким чином, було виконане основне завдання 2014 року – зберегти Донецьку ТПП 
як життєздатну організацію, яка може розвиватися та активно працювати у нових, непро-
стих умовах.

Для подальшого руху вперед та виконання основної функції Палати, допомоги під-
приємцям, нам необхідно було переосмислити свої орієнтири і вектори розвитку. 

Регіон позбувся свого основного торгового партнера – Росії, а Україна взяла курс на 
євроінтеграцію. Це стало основою одного з напрямків нашої діяльності – підвищення 
рівня обізнаності з питань торгівлі з Євросоюзом та виходу на нові ринки. 

Наступним викликом для Палати, яка в той період часу залишилася єдиною систем-
но працюючою організацією, що допомагала бізнесу регіону, була величезна кількість 
звернень від підприємців, деякі з яких втратили все і не знали, що робити далі. Ми фак-
тично стали пунктом швидкої допомоги, куди підприємці зверталися з будь-яких питань.

На той час потрібні були неймовірні зусилля навіть для того, щоб просто залиши-
тися «в строю». Але ми не тільки вистояли та зберегли Палату, а й змогли розвиватися.
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І сьогодні ми, як найбільша бізнес-асоціація Донецької області, сприяємо просуванню 
товарів і послуг підприємств регіону, надаємо їм системну економічну і юридичну підтримку, 
допомагаємо в пошуку надійних закордонних партнерів, сприяємо розвитку експортно орі-
єнтованих підприємств.

Донецька ТПП продовжує надавати послуги в області сертифікації, експертизи та штри-
хового кодування. Крім того, експерти Палати надають послуги, затребувані підприємцями 
регіону – юридичний супровід господарської діяльності, іноземні переклади, реєстрація тор-
гових марок, правова експертиза форс-мажору.

Ми також спрямовуємо свої зусилля на вирішення проблем підприємств регіону на за-
конодавчому рівні – вирішення питань, пов’язаних з особливостями здійснення господар-
ської діяльності на території проведення АТО. Співробітниками Палати проводиться постій-
на робота зі збору інформації щодо проблем підприємств, аналізу існуючого законодавства 
та проектів нормативних актів, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства для 
поліпшення становища бізнесу регіону.

Спектр послуг Донецької ТПП розширюється, і саме Палата стала сьогодні провідни-
ком і бізнес-консультантом для багатьох з регіональних експортерів на ринки ЄС. Доне-
цькою ТПП розроблений унікальний портал Export-UA – дорожня карта успішного експор-
ту для підприємців.

Створено Центр медіації Донецької ТПП для надання послуг з медіації, консультування 
та навчання медіаторів, впровадження міжнародного досвіду та практики вирішення кон-
фліктів та спорів.

Фахівці «Центру прозорих закупівель» Міжнародного інституту підприємництва Доне-
цької ТПП, серед яких 2 регіональні агенти ДП «Prozorro» в Донецькій області, проводять 
навчання з питань організації, участі та здійснення закупівель. Ми також організували регу-
лярну роботу виїзних інформаційно-консультаційних офісів Prozorro в містах області. Крім 
того, ми проводили в Краматорську конференції з актуальних питань електронної системи 
державних закупівель Prozorro.

Протягом 2014-2018 рр. Донецька ТПП активно брала участь у міжнародних проектах: 
GIZ (Fit for partnership with Germany), East Invest, East Invest 2; KVP Ukraine – проект між 
DIHK Service GmbH, ТПП України та 4 регіональними ТПП; проект ПРООН «Зміцнення 
бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств»; навчальна програма для розвитку приватно-
го сектору «Private Sector Growth Strategies», організована Шведським міжнародним агент-
ством з розвитку та кооперації (SIDA).

В рамках проекту EU4Business Донецька палата стала офіційним партнером ЄБРР, і в 
2016 році на базі Донецької ТПП був створений Центр підтримки бізнесу м. Краматорськ.

І сьогодні, незважаючи на всі перешкоди та випробування, Донецька торгово-промис-
лова палата серед найкращих ТПП в Україні. У нас багато планів на майбутнє, в успішність 
яких ми віримо!

Президент Донецької торгово-промислової палати
Ельвіра Севост’яненко
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП ЗА 2014-2018 РОКИ   



РОБОТА КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП ЗА 2014-2018 РОКИ   

П ротягом звітного періоду діяльність Донецької торгово-промислової палати була спрямована 
на збереження Палати як життєздатної організації, реформування та розробку нової стратегії 
її розвитку.

Займаючи провідну роль серед найавторитетніших бізнес-асоціацій Донецького регіону, Па-
лата представляла економічні інтереси ділових кіл і тісно співпрацювала з органами державної 
влади щодо питань формування економічної політики та соціального партнерства. 

Діяльність Палати здійснювалась у рамках рішень її керівних органів і доручень органів дер-
жавної влади. Керівними органами Донецької ТПП є Конференція, Рада та Президія, які протягом 
звітного періоду виконували статутні завдання Палати, вирішували поточні та проблемні питання 
підприємництва Донецької області. Діяльність велась у дуже складних економічних та політичних 
умовах, в яких опинився регіон починаючи з 2014 року. З метою виконання статутних завдань 
Палати її керівні органи співпрацювали з багатьма міжнародними партнерськими організаціями.

Протягом 2014-2018 років були проведені: 1 Конференція, 8 засідань Ради та 18 засідань 
Президії Донецької ТПП.
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП ЗА 2014-2018 РОКИ   

У центрі уваги Палати залишалось ак-
туальним питання зміцнення її член-
ської бази. Станом на 1 січня 2019 року 

членська база становила 917 юридичних осіб, 
що створені та діють відповідно до законодав-
ства України, громадян України, зареєстрованих 
як підприємці, та їх об’єднань.

За об’єктивних обставин членська база До-
нецької ТПП протягом звітного періоду скоро-
тилася: було виключено 310 членів, прийня- 
то – 119.

За кількістю співробітників підприєм-
ства-члени Палати розподілилися наступним 
чином: 69% – малі та мікропідприємства, 20% – 
середні підприємства, 11% – крупні під- 
приємства.

Особлива увага приділялась проведенню 
ділових заходів як для членів Донецької ТПП, 
так і для всіх підприємців регіону – форумів, 
конференцій, роуд-шоу, тренінгів, семінарів, 
майстер-класів, воркшопів, виставок, бізнес- 
зустрічей. 

Був запроваджений новий формат для 
спілкування підприємців з представниками 
влади та відомими людьми – бізнес-сніданки 
Донецької ТПП.

Крім того, було проведено 3 регіональні 
конкурси «Підприємець року Донецької облас-
ті» та 2 конкурси молодіжного жіночого під-
приємництва «Чому я обираю власний бізнес».

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

*



33
засідання
Комітетів

80
питань

1173
учасники

РОБОТА В СФЕРІ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП ЗА 2014-2018 РОКИ   

З важаючи на значне погіршення умов 
ведення бізнесу в Донецькій облас-
ті починаючи з 2014 року, Донецька 

ТПП провела низку заходів з метою своєчасно-
го формування позиції бізнесу на ці виклики, 
напрацювання певних механізмів підтримки 
підприємців, враховуючи форс-мажорні обста-
вини, в яких опинився регіон.

Так, у 2014 році Донецька ТПП спільно з 
КП «Донецький обласний координаційний 
центр підтримки підприємництва» провела: круг-
лий стіл «Перспективи та можливості бізнесу 
поза зоною проведення АТО» щодо загальних 
проблем підприємців зі сплатою податків та від-
сутністю грошових коштів на виконання зобов’я-
зань за банківськими кредитами; зустріч пред-
ставників бізнесу з народним депутатом України, 
першим заступником голови Комітету Верховної 
Ради України з питань промислової політики та 
підприємництва Максимом Єфімовим.

Основні послуги Центру розвитку малого 
та середнього підприємництва Донецької ТПП 
були спрямовані на представництво інтересів 
підприємництва, зокрема організацію прямого 
діалогу представників бізнесу і влади шляхом 
проведення різного роду широкомасштабних 
представницьких заходів, під час яких керівни-
ки підприємств/організацій мали можливість 
зустрічатися з представниками органів влади 
всіх рівнів для обговорення актуальних питань, 
що стоять перед галуззю, відкритого обміну 
думками та вироблення відповідних пропози-
цій, у т.ч. звернень щодо ініціювання відповід-
них законодавчих змін. 

Протягом звітного періоду представники 
Палати брали активну участь в роботі Регіо-
нальної ради підприємців у Донецькій області. 

Галузеві Комітети Донецької ТПП спри-
яли залученню підприємців до сфери своєї 
діяльності, посилюючи у такий спосіб вплив 
на створення сприятливих умов для підприєм-
ницької діяльності. Протягом 2014-2018 років 
було проведено 33 засідання комітетів підпри-
ємців Донецької ТПП, розглянуто понад 80 ак-
туальних проблемних питань підприємництва 
та запропоновано шляхи їх розв’язання.

 надання допомоги підприємствам і під-
приємцям – у першу чергу членам Донецької 
ТПП, представництво та захист їх інтересів з 
питань, пов’язаних із здійсненням господар-
ської діяльності в Україні та за кордоном;

 сприяння розвитку всіх видів підприєм-
ницької діяльності з урахуванням економічних 
інтересів підприємців Донецького регіону;

 сприяння розвитку системи освіти та 
підготовки кадрів для підприємницької діяль-
ності в Донецькій області;

 сприяння формуванню нормативно- 
правової бази для розвитку приватної ініціа-
тиви, малого та середнього підприємництва, 
участь в розробці законодавчих і норматив- 
них актів;

 сприяння в залученні в Україну інозем-
них інвестицій, використанню передових тех-
нологій і досвіду.

Завданнями Комітету по малому і серед-
ньому бізнесу протягом звітного періоду були:

12
засідань

546
учасників

Комітет по малому
і середньому бізнесу
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Комітет з розвитку агропромислового 
комплексу та природокористування прово-
див активну діяльність з метою встановлення 
конструктивного діалогу між підприємцями 
та органами державної влади, формування 
сприятливих умов для розвитку агропромис-
лового комплексу та раціонального приро-
докористування (зокрема водні ресурси, біо-
ресурси, надрокористування, лісові угіддя) в 
Донецькій області, вдосконалення чинного 
законодавства та прийняття ефективних нор-
мативно-правових актів, спрямованих на за-
хист вітчизняного виробника, розвиток під-
приємництва, підтримку нових економічних 
структур в агропромисловому комплексі та 
сфері природокористування, поширення віт- 
чизняного та зарубіжного досвіду їх організа-
ції та діяльності в умовах ринкової економіки, 
а також для надання практичної допомоги га-
лузевим об’єднанням підприємців, підприєм-
ствам агропромислового комплексу та сфери 
природокористування в здійснюваній ними 
господарській діяльності.

РОБОТА В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Комітет з розвитку агропромислового комплексу
та природокористування

11
засідань

403
учасники
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У 2017 році розпочав діяльність Комітет з 
розвитку жіночого підприємництва Донецької 
ТПП з метою створення сприятливих умов для 
розвитку жіночих ділових ініціатив і підприєм-
ництва, самореалізації жінок, посилення їх ролі 
та впливу на економічну, політичну та соціаль-
ну складові життя, припинення різних проявів 
дискримінації за ознаками статі; формування 
ділових зв’язків жінок-підприємниць Доне-
цької області з представницями бізнесу інших 
регіонів.

Комітет протягом звітного періоду діяв у 
наступних сферах:

 надання допомоги підприємствам і під-
приємцям, представництво та захист, на своє-
му рівні, їх інтересів з питань, пов’язаних зі 
сприянням у ліквідації всіх форм дискримінації 
щодо жінок;

 представлення інтересів жінок-підпри-
ємниць у питаннях ведення підприємницької 
діяльності перед органами державної влади, 
місцевого самоврядування, установами та відом-
ствами, що регламентують цю діяльність;

 участь на своєму рівні в розробці механіз-
мів державної підтримки гендерного підприєм-
ництва, вивчення та поширення вітчизняного та 
зарубіжного досвіду з цього питання;

 сприяння ознайомленню, використанню 
та поширенню зарубіжного та вітчизняного дос-
віду з розвитку гендерного підприємництва серед 
українських підприємств і підприємців;

 встановлення контактів і організація діло-
вого співробітництва з міжнародними та націо-
нальними союзами, асоціаціями, об’єднаннями 
жінок-підприємниць для вирішення спільних 
цілей і завдань, надання допомоги і підтримки;

 підтримка участі жінок-підприємниць в 
роботі виставок, семінарів, конференцій, фору-
мів та інших заходів за напрямками діяльності 
Комітету в Україні та за кордоном.

Комітет з розвитку жіночого підприємництва
Донецької ТПП

8
засідань

132
учасники
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У березні 2018 року було прийняте рі-
шення про створення Комітету з під-
приємництва в сфері туризму, ку-

рортно-рекреаційної, ресторанної та готельної 
діяльності Донецької ТПП, на установчому за-
сіданні якого визначили напрямки спільних дій 
з ефективного функціонування туристичної 
сфери регіону та запропонували надіслати свої 
пропозиції до департаменту інвестиційно-ін-
новаційного розвитку і зовнішніх відносин та 
управління культури і туризму Донецької ОДА. 
Також, було обговорення планів співпраці з 
міжнародними та національними експертами 
у сфері туризму.

У 2017 році Донецька торгово-промис-
лова палата запровадила новий фор-
мат для спілкування підприємців з 

представниками влади – бізнес-сніданок До-
нецької ТПП. Мета заходу – налагодити діалог 
між бізнесом і владою, надати бізнесу можли-
вість безпосередньо обговорити проблеми та 
поставити будь-які запитання губернатору, ме-
рам, депутатам, керівникам департаментів До-
нецької ОДА та іншим представникам органів 
влади. Представники бізнесу вже мали змогу 
обговорити актуальні питання з губернатором 
області Павлом Жебрівським, мером Маріупо-
ля Вадимом Бойченко, народним депутатом 
України Максимом Єфімовим, виконавчим 
директором Канадсько-української торгової 
палати Еммою Турос, радником міністра осві-
ти та науки України, головою національного 
галузевого партнерства в легкій промисловос-
ті України «Fashion Globus Ukraine» Голдою 
Виноградською.

Комітет з підприємництва в
сфері туризму,
курортно-рекреаційної, ресторанної
та готельної діяльності
Донецької ТПП

Бізнес-сніданок
Донецької ТПП

2
засідання

92
учасники

5
бізнес-сніданків

126
учасників

РОБОТА В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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Р егулярно організовувались ділові зу-
стрічі для підприємців регіону.

Так, 16 квітня 2015 року в Доне-
цькій ТПП відбулася ділова зустріч у форматі 
В2В представників бізнесу з Донецької області 
з директором представництва CIPE в Україні. У 
зустрічі взяли участь 6 підприємств сфери ма-
шинобудування, сільського господарства, юве-
лірної промисловості.

У містах регіону протягом жовтня-листо-
пада 2015 року були організовані та прове-
дені спільні зустрічі підприємців з представ-
никами органів місцевого самоврядування 
та головою Донецької облдержадміністрації 
Жебрівським П. І. 

14 грудня 2016 року пройшла зустріч пред-
ставника ЄС в Україні Хельги Пендер з пред-
ставниками МСБ області, місцевих органів 
державної влади і місцевого самоврядування, 
профільних державних організацій, вищих на-
вчальних закладів у форматі круглого столу в 
рамках нової ініціативи Європейського Союзу 
«Новий початок – відродження і відновлення 
Східної України».

Фахівці Палати проводили для бізнесу ре-
гіону безкоштовні консультації щодо складання 
грантових заявок та пошуку бізнес-партнерів. До-
нецькою ТПП був реалізований проект «Надан-
ня консалтингових послуг для внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО), які отримали фінансування 
на відновлення або розвиток підприємницької 
діяльності в рамках Програми ПРООН малих 
грантів для підприємців в Донецькій області». З 
метою інформування підприємців регіону щодо 
ресурсних можливостей, які надають міжнародні 
організації, була організована практична міні-кон-
ференція «Сільські території – самозайнятість, 
малий і середній бізнес», в якій взяли участь пред-
ставники дванадцяти міжнародних донорських 
організацій та проектів – UNDP, FAO, WFP, IOM, 
DRC, «People in Need», «Save the Children» та інші.

Проводився регіональний конкурс «Під-
приємець року Донецької області» се-
ред представників МСБ. 

Протягом жовтня-грудня 2015 року Доне-
цька торгово-промислова палата в рамках реа-
лізації Регіональної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у Донецькій області 
на 2015-2016 роки брала участь у розробці «Ре-
сурсної карти» Донецького регіону, яка сьогодні 
реалізована на базі багатофункціонального пор-
талу «Ресурси для малого і середнього бізнесу».

Палата регулярно виступала організатором 
та співорганізатором галузевих семінарів, тренін-
гів та круглих столів. Серед них варто відзначи-
ти: круглий стіл з питань Паризької кліматичної 
угоди (яка замінить Кіотський Протокол) та її 
впливу на економіку України і регіону; тренінг 
«Підтримка малого бізнесу Донбасу: виклики і 
можливості розвитку бізнес-інфраструктури»; 
круглий стіл «Індустріальні парки як інструмент 
підвищення конкурентоспроможності регіону та 
вирішення соціальних питань»; семінар «Інстру-
менти державної регуляторної політики: М-тест 
та аналіз регуляторного впливу»; семінар «Пи-
тання експорту аграрної продукції на ринок ЄС».

Ефективним інструментом підтримки 
регіонального бізнесу і розвитку зовнішньо-
економічних зв’язків стали Національні науко-
во-практичні конференції, які щорічно прово-
дилися Донецькою ТПП.

Інформація для підприємців регулярно 
розміщувалась на сайті Донецької ТПП, на сто-
рінці у Facebook та порталі «Ресурси для малого 
і середнього бізнесу».

Ділові зустрічі
для підприємців регіону

212
учасників

3
конкурси



МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
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У звітному періоді Донецька ТПП вела активну роботу з метою підтрим-
ки та розвитку міжнародних зв’язків підприємств Донецького регіону. 
Були організовані бізнес-форуми, конференції, «круглі столи» за участю 

представників дипломатичних організацій і компаній з Австрії, Албанії, Бельгії, 
Великої Британії, Греції, Грузії, Іраку, Ірану, Іспанії, Італії, Канади, Кіпру, Китаю, 
Кувейту, Македонії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Пакистану, ПАР, Поль-
щі, Росії, Словаччини, Чехії, Хорватії, Франції.

Донецькою ТПП у 2014-2018 рр. були проведені:
 9 міжнародних форумів; 
 8 роуд-шоу;
 28 двосторонніх зустрічей за участю українських та зарубіжних компаній;
 20 закордонних бізнес-місій ( Албанія, Бельгія, Данія, Іран, Іспанія, Кіпр, Литва, 

Намібія, Німеччина, ПАР, Польща, Туреччина, Чорногорія).

Варто відзначити такі заходи: Міжнародний економічний форум «Відкритий 
Донбас»; бізнес-місія до Ірану та підписання меморандуму про співпрацю між 
ДТПП і ТПП Зейджана, Ісфахана і Караджі; бізнес-місія в Україну для підприєм-
ців Албанії; навчальна поїздка до Німеччини з питань розвитку кластерів; участь у 
міжнародному форумі Green Ventures, зустрічі підприємців у сфері енергетики та 
охорони навколишнього середовища (м. Лейпциг, Німеччина); участь 10 підпри-
ємств швейної галузі Донецької області у навчально-інформаційній бізнес-місії з 
кластерної тематики до м. Ерфурт, Тюрінгія. 

З метою розширення та зміцнення міжнародних зв’язків були підписані 
11 угод про співробітництво Донецької ТПП з зарубіжними палатами та міжна-
родними організаціями.



ПРОЕКТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
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У рамках проекту East Invest було проведено низку різноманітних заходів (академії, тре-
нінги, твінінги, ділові візити, семінари) як для покращення структурного та кадрового 
ресурсів Донецької ТПП, так і для представників МСБ. 

Протягом 2015-2017 рр. Донецька ТПП спільно з ТПП Антверпена (VOKA, Бельгія) та Дат-
ською конфедерацією промисловців реалізувала твінінговий проект в межах проекту East Invest 2. 
Основна мета проекту – поширення знань з питань вимог щодо доступу сільськогосподарських то-
варів та продуктів переробки на ринки країн ЄС та використання переваг Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС.

У рамках проекту розвинуто компетенції експертів з питань доступу товарів на ринки країн 
ЄС, маркетингових досліджень потенційних ринків, пошуку партнерів.

Під час реалізації проекту 9 експертів Донецької ТПП взяли участь в академіях 
та стажуванні (Німеччина, Іспанія, Данія та Бельгія); експерти Палати та представники МСБ взяли 
участь у тренінгах з питань законодавчого регулювання харчової безпеки в країнах ЄС, аналітики 
ринків, пошуку та перевірки надійності партнерів, роз-
витку партнерських зв’язків. МСБ регіону навчали на 
тренінгах з питань аудиту експортної готовності під-
приємств, тестування «дорожніх карт» експорту харчо-
вої та сільськогосподарської продукції до ЄС, аналіти-
ки ринків, пошуку та перевірки надійності партнерів.

Були організовані 7 роуд-шоу для представників 
МСБ (Польща, Кіпр, Бельгія, Данія, Іспанія, Греція).

Крім того, у рамках проекту були розроблені інформаційно-практичні матеріали: 4 інтерак-
тивні посібники (розміщені на сайті Export-UA); 10 індивідуальних модельних звітів для підпри-
ємств агропродовольчого сектору. Для консультування підприємців з питань доступу на ринок ЄС 
на сайті Export-UA був розміщений інтернет-майданчик Net Place.

Н авесні 2018 року підписано Меморандум про взаєморозуміння між Канадсько-україн-
ським проектом підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) та Донецькою ТПП. Спільна 
мета сторін проекту – надання належної інформації та підвищення інституційної спро-

можності українських підприємств для успішного експорту товарів та послуг до Канади. 
Протягом 2018-2019 рр. проектом CUTIS спільно з Канадсько-українською торговою пала-

тою (CUCC), українськими бізнес-школами та регіональними торгово-промисловими палатами 
розроблена тренувальна програма (курс) «Як експортувати до Канади». Курс відкриває додаткові 
освітні можливості для українських експортерів до Канади з числа МСБ, переважно жінок.

2 експерти Палати пройшли підготовку та стали консультантами щодо питань з експорту 
товарів та послуг до Канади: пошуку партнерів, проведення перемовин, логістики, регуляторних 
особливостей, митного оформлення тощо.
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Завдяки Проекту ПРООН в Україні «Створення умов для експортного по-
тенціалу МСБ Донецької області» (2015-2016 рр.) у Донецькій ТПП були 
створені: Центр експорту Export-UA та Центр медіації Донецької ТПП 

(у партнерстві з ГО «Відкрита економіка»), для яких були розроблені сайти; екс-
перти отримали нові навички та вдосконалили свої компетенції. 

У рамках проекту відбулися 4 зустрічі з метою аудиту експортної спромож-
ності підприємств-експортерів та підприємств, які тільки мають намір розпоча-
ти експортну діяльність. Були проведені навчальні заходи: «Міжнарод-
на торгівля»; «Експортний маркетинг: крок за кроком до нових ринків»; 
«Аналітика вимог ринку країн ЄС»; «СЕ маркування продукції як інстру-
мент просування товарів на ринки ЄС»; «Вимоги, норми та сертифікація 
підприємств харчового ланцюгу». Крім того, були розроблені навчальні 
посібники: «Основи міжнародної торгівлі: посібник для експортера по-
чатківця» (132 сторінки); «Путівник по ринку ЄС для експортера почат-
ківця» (90 сторінок); «Механізми спрощення митних процедур: посібник 
для експортера» (88 сторінок).

Надано 240 годин індивідуальних та групових консультацій для 
129 представників МСБ з питань аналітики вимог ринків, правил похо-
дження в рамках ЗВТ Україна-ЄС, пошуку партнерів у Kompass та мережі 
EEN, технічного регулювання.

Проект «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» 
впроваджувався Програмою розвитку ООН в Україні у співпраці з Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України та за фінансової підтримки Державного 
секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Основні компоненти проекту: зміцнення організаційного потенціалу 
бізнес-об’єднань (БО) та ефективне управління; зміцнення спроможності БО 
щодо надання послуг; посилення адвокаційної діяльності та посередницького 
потенціалу БО.

Упродовж реалізації проекту експерти Донецької ТПП взяли участь у 39 за-
ходах: 21 тренінгу, 1 інтенсиві для керівництва, 4 бізнес-конференціях, 1 «кругло-
му столі», 1 форумі, 10 бізнес-зустрічах, 1 виставці.

П роект «Агролабораторія «GREEN Energy/ 
GREEN Wave»: удосконалюючи навички та 
компетенції, покращуємо рівень інтегрова-

ності ВПО та осіб, постраждалих від конфлікту в До-
нецькій області» реалізується Донецькою ТПП спіль-
но з ГО «Відкрита економіка», Донецьким обласним 

центром зайнятості, Донецьким Центром професійно-технічної освіти Державної служби зайня-
тості (листопад 2018 – серпень 2019).

У звітному періоді було проведено: презентацію проекту з елементами фокус-групи; «круг-
лий стіл» за участі представників громадськості, держави та бізнесу «Освіта для дорослих: сучасні 
навички та компетенції в сфері використання енергії природних джерел та сучасних технологій 
вирощування с/г культур».

 Реалізація  проекту відбувається за підтримки GIZ в рамках програми «Професійна інтеграція 
внутрішньо переміщених осіб в Україні» за сприяння уряду Німеччини.
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Проект KVP Ukraine – проект між DIHK Service GmbH та Донецькою 
ТПП, спрямований на розширення спектру послуг, що надає Палата 
своїм членам, створення нових можливостей для МСБ, а також зміц-

нення української мережі ТПП. Тривалість 1-ї фази проекту: 
01.04.2016 – 31.03.2019.

У рамках проекту відбулися такі активності: 8 зустрічей ро-
бочої групи, 16 тренінгів/воркшопів/семінарів для експертів 
Палати, 2 тренінги для МСБ регіону, 1 діловий захід – Дні клас-
терних та креативних ініціатив.

 Тренінги, майстер-класи, івенти, поїздки делегацій, відвідування виставок та 
ціла низка інших заходів пропонувалась українським партнерам для здобуття їх 
експертами нових компетенцій та практичних навичок у ключових напрямах ді-
яльності Палати. Усе це уможливило розширення спектру послуг, що надавати-
муться Донецькою палатою представникам МСБ регіону.

Н априкінці 2016 року Донецька ТПП була обрана одним із 15 партнерів 
зі створення мережі Центрів інформаційної підтримки бізнесу. Програ-
ма реалізується ЄБРР і фінансується в рамках ініціативи EU4Business 

Європейського Союзу.
Загальні цілі програми: покращення обізнаності МСП та консультантів 

про існуючу допомогу, включаючи реалізацію консультаційних проектів, вико-
ристання наявних ресурсів місцевих банків та інших стейкхол-
дерів, інформування про вимоги та вигоди для МСП в рамках 
ГВЗВТ, а також програм COSME і HORIZON 2020 шляхом 
організації відповідних нетворкінгових заходів; проведення 
заходів з розвитку ринків і галузей, базуючись на результатах 

аналізу ринкових потреб з визначенням потенційних бенефіціарів серед МСП і 
консультантів.

Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Краматорськ, оснований на базі 
Донецької ТПП, відповідає за надання МСП інформації про можливості, які іс-
нують для них на ринку, шляхом проведення високоякісних бізнес-заходів, які 
приносять практичну користь та підвищують конкурентоспроможність МСП.

ЦІПБ м. Краматорськ організував для підприємців регіону 7 тренінгів 
та  6 бізнес-івентів.



ЕКСПОРТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
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П ротягом звітного періоду Центр екс-
порту Донецької ТПП Export-UA 
активізував підтримку експортної ді-

яльності підприємств регіону. Основним на-
прямком діяльності Центру було впровадження 
та розвиток комплексу послуг для підприємств, 
які починають експортну діяльність або вже 
експортують продукцію та мають намір розши-
рити географію експорту.

Експерти Центру експорту пройшли під-
готовку за програмами розвитку експорту та 
мають міжнародні сертифікати. Отримані 
навички та досвід роботи експертів знайш-
ли відображення в методичних матеріалах, які 
використовуються для навчання експортерів. 
Портфоліо навчальних програм Центру екс-
порту налічує більше 200 годин тренінгів: від 
одноденних тренінгів з вузькоспеціалізованих 
питань доступу на нові ринки до 80-годинних 
програм підготовки декларантів підприємств.

У 2014-2015 рр. експерти Центру провели 
більше 50 тренінгів та семінарів у мм. Харків, 
Дніпропетровськ, Чернігів, Київ, Львів, Вінни-
ця, Миколаїв, Херсон, Тернопіль та виступа-
ли тренерами в рамках міжнародних проектів: 
GIZ, USAID, East Invest.

340
годин навчальних 

заходів

82
навчальні 
заходи

понад 575
консультацій 
підприємств

понад 500
консультацій

«гарячої» лінії

понад 950
учасників

За фінансової підтримки проекту ПРООН 
та Уряду Японії в 2015 році Центром експор-
ту реалізований проект зі створення умов для 
розвитку експортного потенціалу підприємств 
МСБ Донецької області. Розроблено інтерак-
тивні інструменти з online-просування підпри-
ємств, розширена методична база, проведено 
більше 140 годин навчальних заходів, в яких 
взяли участь близько 600 осіб. Консультаційну 
підтримку отримали понад 300 підприємств.

У 2016-2018 рр. Центр експорту реалізував 
проект зі зближення агропромислового секто-
ру України з ринком ЄС в рамках Угоди про 
Асоціацію між Україною та ЄС. У ході проек-
ту були сформовані нові послуги для підпри-
ємств-експортерів, розроблені методичні мате-
ріали та детальні карти експортного супроводу, 
комплексні звіти, нові інтерактивні інструменти 
супроводу підприємств.

Протягом 2016-2018 рр. експерти Палати 
пройшли навчання та отримали сертифікати з 
харчової безпеки і сертифікації, ринкових до-
сліджень та пошуку партнерів:

 6 експертів пройшли стажування у Бель-
гії та Данії;

 2 експерти відвідали Німеччину з метою 
ознайомлення з нормативними вимогами та по-
рядком ввезення сільгосппродукції та харчових 
продуктів до ЄС, та вимогами, що застосовуються 
до якості та безпеки цих продуктів, для просуван-
ня українських товарів на європейський ринок;
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 2 експерти пройшли навчання за Про-
грамою «How to Export to Canadа» в рамках 
Канадсько-українського проекту підтримки 
торгівлі та інвестицій (CUTIS); у Сертифікацій-
ній програмі тренінгів ТПП України та CTA 
Economic & Export Analysts Ltd (Великобри-
танія); на тренінгах для представників партнер-
ських платформ Проекту «Fit for partnership 
with Germany».

Центром були проведені: понад 500 кон-
сультацій у форматі «гарячої» лінії з питань 
експорту; 25 консультацій підприємств з пи-
тань впровадження системи харчової безпеки 
(НАССР); понад 250 консультацій представ-
ників підприємств регіону з питань експорту 
в рамках Угоди про Асоціацію Україна-ЄС, у 
тому числі з питань підтвердження походжен-
ня та тарифного/нетарифного регулювання, 
правильності нанесення маркування на харчові 
продукти, преференційного доступу товарів на 
ринок країн ЄС та СНД, пошуку партнерів для 
бізнесу за кордоном.

Експерт Донецької ТПП проводив навчан-
ня експортерів у рамках програми USAID «Лі-
дерство в економічному управлінні».

Було організовано 32 заходи – семінари, 
тренінги і «круглі столи» щодо виходу україн-
ських підприємств на нові ринки та розширен-
ня співробітництва з країнами ЄС. 

У грудні 2016 року в рамках візиту албан-
ської делегації до України з метою налагоджен-
ня співпраці та укладання двосторонніх дого-
ворів були проведені В2В зустрічі українських 
виробників з албанськими підприємцями.

У 2018 році був організований воркшоп 
у рамках Роуд-шоу «Європейські експерти для 
українського бізнесу» та Анти-конференція 
«Export Talks».

Донецька ТПП виступала офіційним парт-
нером у регіоні Програми Федерального мі-
ністерства економіки та енергетики Німеччи-
ни з підготовки управлінських кадрів «Fit for 
partnership with Germany». Протягом 2017-2018 
років за підтримки Донецької ТПП 15 пред-
ставників підприємств регіону пройшли стажу-
вання у Німеччині за напрямками «Економічна 
кооперація в аграрному секторі», «Економічна 
кооперація без галузевої специфіки».

Експерти Палати брали участь у наступних 
заходах: форумі «Економічний розвиток регіонів: 
стратегія та інструменти залучення інвестицій та 
збільшення експортного потенціалу»; міжнарод-
ній тренінговій програмі «Private Sector Growth 
Strategies»; презентації Експортної стратегії Укра-
їни; форумі «Експорт в ЄС в рамках Угоди про 
асоціацію: умови, тенденції, особливості»; «Семі-
нарі з перспективи співпраці торгово-промисло-
вих палат Китаю і України 2017 року». 

 Німеччина   3 Бельгія  3 Данія  2 Німеччина

15 
представників

підприємств регіону  
8  

експертів
Донецької ТПП

Стажування

ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ЕКСПЕРТИЗА,
СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ,
ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ
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Експертиза товарів

П ротягом звітного періоду товарознавчі експертизи 
були одними з найважливіших послуг, що надавали-
ся Донецькою ТПП. Експертиза проводилась за на-

прямками: визначення кількості та якості товарів; визначення 
кодів УКТ ЗЕД; вивчення технологічного процесу підприємств; 
експертна оцінка майна, нерухомості, транспортних засобів; ви-
значення вартості; недержавна експертиза з ідентифікації това-
ру в області експортного контролю.

У період з 2014 по 2018 рр. експертами Донецької ТПП 
проведено 6705 експертиз, у тому числі 223 експертизи, пов’я-
зані з операціями з давальницькою сировиною.

Вивчалися матеріали, що надходили від 
державних митних органів стосовно класифі-
кації товарів за УКТ ЗЕД та інших листів вико-
навчого характеру, проводився аналіз запитів і 
побажань щодо експертизи. Фахівцями відділів 
експертиз вивчалися накази, листи, інструкції 
та постанови стосовно виробничої діяльності.

Експерти Донецької ТПП удосконалюва-
ли професійні знання шляхом проходження 
навчання в провідних інститутах та учбових 
закладах органів центральної виконавчої влади 

та отримали свідоцтва: з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок; з оцінки об’єктів у матеріальній формі; кваліфікацію 
судового експерта з правом проведення автотоварознавчих екс-
пертиз; про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів.

За звітний період претензій стосовно діяльності Доне-
цької ТПП у галузі товарознавчої експертизи від замовників 
не надходило.

6705
експертиз
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Сертифікація

П ротягом звітного періоду експерта-
ми Донецької торгово-промислової 
палати засвідчено 78644 сертифіка-

ти походження різних форм, надавалися кон-
сультаційні послуги щодо походження това-
рів, із заповнення заявок і сертифікатів EUR-1 
в рамках Угоди про Асоціацію між Украї- 
ною та ЄС. 

Протягом 2014-2018 років простежувалася 
тенденція зменшення надання послуг з видачі 
сертифікатів про походження товарів.

Робота експертів була спрямована на підви-
щення якості й ефективності послуг. За звітний 
період надійшло 27 запитів від митних органів 
України щодо вірогідності сертифікатів про по-
ходження товару. За запитами Держмитслужби 
України досліджувалась правильність визначен-
ня походження товарів і достовірність сертифі-
катів про походження. Достовірність виданих 
сертифікатів підтверджена. 

Фахівці Палати брали участь у навчальних 
семінарах з підвищення кваліфікації, семінарах 
та круглих столах з питань підтримки націо-
нального експорту та визначення країни похо-
дження товару.

78644
сертифікати

27
запитів від митних 

органів України

ЕКСПЕРТИЗА, СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ, ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ

Претензій до виконання послуг, пов’язаних 
з визначенням країни походження та оформ-
лення сертифікатів про походження товарів не 
надходило.

За результатами навчальних семінарів з під-
вищення кваліфікації, які проводилися фахів-
цями ТПП України, експерти Донецької ТПП, 
що уповноважені визначати країну походження 
товару, оформляти та засвідчувати сертифіка-
ти походження, взяли участь у комп’ютерно-
му тестуванні та отримали свідоцтва держав- 
ного зразка.
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Робота зі штрихового кодування

Н а сьогодні Палата є представником Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Укра-
їна» у Донецькому регіоні з питань поширення та впровадження всесвітньої багатогалу-
зевої системи ідентифікації, штрихового кодування товарів та електронних комунікацій, 

що базується на всесвітніх стандартах GS1, для підвищення ефективності та прозорості виробни-
цтва, постачання та торгівлі.

У звітний період Донецька ТПП здійснювала консультаційне забезпечення підприємств з 
питань штрихового кодування та використання кодів GTIN; допомагала у підготовці та оформ-
ленні документів, необхідних для реєстрації підприємств в Асоціації Товарної Нумерації України 
«ДжіЕс1 Україна», в оформленні заявок для отримання свідоцтв на присвоєння товарам іденти-
фікаційних номерів (кодів GTIN) у Міжнародній системі товарної нумерації GS1, у виборі типо-
розмірів і розміщенні штрихових кодів, у виготовленні майстер-файлів (комп’ютерних зображень 
штрихових кодів) у повній відповідності з міжнародними стандартами, проведенні верифікації 
друкованого штрихового позначення. 

Потенційний ринок для послуг з штрихового кодування охоплює підприємства всіх видів 
власності, малий і середній бізнес Донецької області. За п’ять років 30 нових підприємств Доне-
цької області стали членами Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна». Отримано 
6135 нових свідоцтв на присвоєння товарові ідентифікаційного номеру в міжнародній системі 
GS1, яка діє з метою вдосконалення процесів ідентифікації, обліку та ефективної організації ін-
формаційних потоків.

6135
свідоцтв

30
нових

підприємств
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Д онецька ТПП впевнено працювала на ринку послуг з декларування митних вантажів, 
протягом звітного періоду було оформлено 15205 митних декларацій.

Проводилось інформаційне обслуговування учасників зовнішньоекономічної 
діяльності з забезпечення нормативною документацією, консультації та тренінги з питань 
ЗЕД, допомога в складанні контрактів і формуванні пакету документів при здійсненні експорт-
но-імпортних операцій.

Надавались послуги щодо оформлення та видачі карнетів АТА. За звітний період було 
оформлено і видано 18 карнетів АТА. 

Палата активно надавала послуги зі зберігання вантажів на складі тимчасового зберігання 
(СТЗ). Протягом звітного періоду було надано 15668 одиниць послуг СТЗ, із них 180 – збе-
реження вантажів у складському приміщенні, 15488 – збереження автотранспортних засобів у 
зоні митного контролю.

П ереклад документів, виконаних Донецькою торго-
во-промисловою палатою, приймається до розгля-
ду в митних, податкових та міграційних державних 

органах, консульствах та дипломатичних структурах, банків-
ських установах, ОВІР, РАГС та ін. Іноземні мови перекладу: 
англійська, німецька, французька, польська, чеська, італійська та 
азербайджанська.

Протягом звітного періоду перекладачі Донецької ТПП ви-
конали 3132 замовлення від 932 замовників. Загальний обсяг ви-
конаних перекладів за 2014-2018 рр. – 15273 сторінки А4.

15273
сторінки

932
замовники

Відділ іноземних перекладів Донецької ТПП

15205 18
картнетів АТА 15668

послуг СТЗмитних
декларацій
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У продовж 2014-2018 рр. Донецькою торгово-промисловою палатою було надано 
875 інформаційних послуг, основною з яких була цінова інформація – надання довідко-
во-аналітичних даних щодо вартості товарів на внутрішньому та зовнішніх ринках, отри-

маних у результаті комплексного моніторингу фахівцями Донецької ТПП. Крім того, надавалась 
адресна та бізнес-довідка, пошук бізнес-партнерів за кордоном, здійснювалось консультування 
підприємців (усне, письмове, телефоном). 

 Продовжувався активний обмін комерційними та тендерними пропозиціями, іншою діловою 
інформацією між членами Донецької ТПП та іноземними компаніями, дипломатичними пред-
ставництвами інших країн в Україні, торгово-промисловими палатами.

Також відбувалося постійне розміщення актуальної ділової інформації на сайті Донецької 
ТПП та сторінці у Facebook; здійснювалось просування послуг та заходів Палати на регіонально-
му, національному та міжнародному рівнях.

Послуги в сфері інтелектуальної власності 

П ротягом звітного періоду Донецька ТПП продовжувала роботу з надання послуг у сфері 
інтелектуальної власності. Надавалися усні консультації з оформлення прав на об’єкти 
інтелектуальної власності підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам-під-

приємцям. Велика увага приділялася роз’ясненню українського законодавства у даній сфері.
Підприємствам надавалася допомога з ведення документообігу з Укрпатентом, з урахуванням 

складнощів, які виникли в Донецькому регіоні, починаючи з 2014 року. 
Для суб’єктів господарювання проводились інформаційно-консультаційні заходи у сфері 

інтелектуальної власності, учасники яких отримали знання про додаткові можливості позиціону-
вання та просування власної продукції та послуг за допомогою бренду чи торгової марки, усві-
домили переваги використання зареєстрованого знаку, дізнались про особливості та правила 
створення логотипу.

Протягом звітного періоду оформлено 86 заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг; 
отримано 83 свідоцтва України на знак для товарів та послуг. Надавалися послуги: із супрово-
дження формальної та кваліфікаційної експертизи знаків; з продовження строків дії свідоцтва 
на знаки для товарів та послуг за заявками, раніше поданими до Укрпатенту; з видачі дубліка-
ту свідоцтва на знак для товарів і послуг; із забезпечення замовлення прискореної експертизи і 
проведення пошуку тотожних або схожих позначень у патентному відомстві з використан-
ням інформаційної бази Укрпатенту, включаючи відомості про міжнародні реєстрації знаків, 
що діють на території України.

Одним з основних завдань було забезпечення ефективної допомоги бізнесу в боротьбі з недо-
бросовісною конкуренцією, у зв’язку з чим розроблялись нові програми, які передбачають спільну 
діяльність у даному напрямку Донецької ТПП з Комісією з питань захисту від недобросовісної 
конкуренції при ТПП України, а також з відповідними державними органами.
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Ю ридичний відділ здійснює правове забезпечення діяльності Донецької ТПП та її від- 
ділень, надає послуги з правового забезпечення господарської та зовнішньоекономіч-
ної діяльності суб’єктам підприємництва України та іноземним фірмам у правовому 

забезпеченні їх діяльності на території України, проведення експертизи на відповідність зовніш-
ньоекономічних контрактів законодавству України і міжнародному праву, а також надає юридичні 
послуги фізичним особам-підприємцям, громадянам України та іноземним громадянам; відповід-
но до чинного законодавства України засвідчує форс-мажорні обставини (обставин непереборної 
сили) тощо.

За 2014-2018 рр. відділом видано 984 сертифікати про форс-мажорні обставини, а також під-
готовлено 2034 відповіді, у тому числі роз’яснень, юридичних висновків та консультацій. Крім 
того, надавалися усні консультації (працювала «гаряча лінія») підприємствам, установам, організа-
ціям, фізичним особам-підприємцям з правових питань, у тому числі щодо порядку видачі сер-
тифікатів про засвідчення форс-мажорних обставин та питань зовнішньоекономічної діяльності; 
здійснювався аналіз зовнішньоекономічних угод на відповідність вимогам українського законо-
давства; надавались послуги з засвідчення документів комерційного характеру, пов’язаних із здійс-
ненням зовнішньоекономічної діяльності. Виконувались поточні доручення керівництва Палати, 
спеціалісти відділу представляли інтереси Донецької ТПП та її членів у судах. 

У 2015 році проект «Створення умов для запровадження медіації як механізму позасудового вре-
гулювання спорів» одержав перемогу в конкурсі проектів «Розвиток інфраструктури підтримки біз-
несу Донецької та Луганської областей», та на базі Донецької ТПП був створений Центр медіації.

Спеціалісти юридичного відділу провели 3 тематичні круглі столи в містах Донецької об-
ласті, розробили пропозиції щодо внесення змін до законодавства та до Регламенту засвідчення 
форс-мажорних обставин.

Представники відділу регулярно брали участь у тематичних заходах, що проводилися Доне-
цькою ТПП, ТПП України, Донецькою облдержадміністрацією, Асоціацією платників податків, 
Програмою розвитку ООН та ін.

984
сертифікати

2034
відповіді
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Центр медіації 

У 2015 році, у партнерстві з ГО «Відкрита економіка», в рам-
ках реалізації проекту «Створення умов для запровадження 
медіації як механізму позасудового врегулювання спорів» за 

підтримки ПРООН в Україні та Уряду Японії був створений Центр 
медіації Донецької ТПП для надання послуг з медіації, консульту-
вання та навчання медіаторів, впровадження міжнародного досвіду 
та практики вирішення конфліктів та спорів. Був розроблений сайт 

Центру медіації та інформаційні матеріали. Центром регулярно проводилися: зустрічі з бізнесом 
та громадою з метою вивчення проблем та ситуації, що склалася в регіоні у сфері досудових мето-
дів вирішення спорів/конфліктів; навчальні семінари для бізнесу і громадськості з питань медіації; 
навчання представників бізнесу та громадськості за тренінговими курсами «Основи медіації» та 
«Базові навички медіатора».

Директор Центру медіації з метою обміну досвідом відвідала Центр медіації ТПП м. Гамбург 
та взяла участь в авторському тренінгу сертифікованого тренера з ненасильницького спілкування 
(Німеччина).

Упродовж 2016 року запроваджено повний супровід процесу медіації – вибір медіатора, ад-
міністрування та оформлення результатів проведення медіацій, інформаційна популяризація 
(проведення конференцій, круглих столів, публікації тощо). Протягом 2016-2018 рр. до Центру 
надійшло 19 заяв на проведення медіації, за результатами розгляду яких надано відмову по одній 
заяві за її немедіабельністю, та проведено 3 медіації з позитивним результатом. За іншими заявами 
медіації не проводилися у зв’язку з відмовою другої сторони конфлікту.

З метою розширення застосування технік конструктивного діалогу у всіх видах соціальних 
взаємодій, залучення до ефективної взаємодії представників різних соціальних груп спільно з Дон-
баською державною машинобудівною академією, Кафедрою менеджменту, Відкритою асоціаці-
єю психологів-практиків «Трансформація» був проведений Громадський Інтелект-Форум «Коло 
порозуміння», де взяли участь педагоги та адміністрація навчальних закладів, громадські діячі, сту-
денти, старшокласники, психологи, держслужбовці, представники ЗМІ, керівники підприємств та 
установ, підприємці, військові, ВПО.

У 2016 році був організований Клуб медіаторів, в рамках роботи якого проведено: презента-
цію «Знайомство з медіацією» для викладачів Донецького університету економіки і права (м. Бах-
мут); тренінг-гру «Форум-театр «Активне слухання. Техніки недопущення конфліктів», у ході якої 
підвищено кваліфікацію медіаторів за методикою інтерактивної роботи серед різних прошарків 
суспільства, направленої на рішення соціальних проблем. Відповідно до вимог Положення про 
медіаторів Донецької ТПП, 9 медіаторів були внесені до Реєстру Донецької ТПП.

Медіатори взяли участь у роботі форуму медіаторів та фасилітаторів діалогів «Сприяння 
розвитку діалогової культури в Україні» за підтримки ОБСЄ та Національної асоціації медіато-
рів України, де вони підвищили свою кваліфікацію в ході тренінгу «Медіація між компаніями та 
громадами», майстер-класів «Крос-культурні аспекти у діалогах: практичні поради для ведучих» та 
«Все про ефективні комунікації».

Для представників бізнесу та громади у 2017 році Центром медіації була розроблена програма 
навчальних, інформаційно-консультаційних семінарів-тренінгів з питань можливостей вирішення 
спорів/конфліктів за допомогою альтернативних позасудових методів, у тому числі і за допомо-
гою медіації.

Упродовж 2018 року Центр медіації організував 5 семінарів-тренінгів «Використання аль-
тернативних методів вирішення спорів/конфліктів, діючих програм та наявних в регіоні послуг 
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з медіації», у роботі яких взяли участь 120 осіб. Учасники семінару ознайомилися з ефективними 
механізмами вирішення спорів, методами досягнення покращень для суспільства, бізнесу, сторін 
конфлікту в частині економії часу та коштів, повної конфіденційності, можливості впливати на 
результат та зберегти ділові та партнерські взаємовідносини, гарантії виконання прийнятого рі-
шення, забезпечення зняття емоційної напруги у конфлікті. 

Директор ЦМ взяла участь у воркшопі «Центри медіації ТПП: кроки до успіху», який прово-
дився ТПП України спільно з Київською ТПП за підтримки Німецько-українського партнерського 
проекту KVP Ukraine.

Упродовж 2016-2018 рр. Донецька ТПП проводила заходи з відновлення роботи постійно 
діючого Третейського суду при Донецькій торгово-промисловій палаті. 

У Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області зареєстровано зміни 
до відомостей про Постійно діючий третейський суд при Донецькій торгово-промисловій палаті, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань.

19
заяв 

5
семінарів-
тренінгів  

120
учасників



БІЗНЕС-ОСВІТА НА БАЗІ
«МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА»
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У період 2014-2018 рр. діяльність ПЗВ ДТПП «Міжнародний інститут підприємництва» була 
спрямована на впровадження в Донецькому регіоні європейських принципів ведення бізне-
су та просування антикорупційної ідеології та прозорості використання коштів платників 

податків України, через впровадження електронної системи державних закупівель «Prozorro».
У 2014 році було впроваджено 9 нових програм навчання з питань євроінтеграції: «Адміні-

стрування квот в ЄС»; «Маркування харчової продукції згідно з вимогами ринку ЄС»; «Митне декла-
рування для керівників підприємств»; «Механізми спрощення митних процедур»; «Аналітика вимог 
ЄС до товарів харчових груп»; «Step-by-step: міжнародна торгівля в нових умовах»; «Комплексна 
програма підготовки з питань визначення походження товарів»; «Походження товарів в рамках 
Угоди про асоціацію»; «Торговельні режими доступу на ринки країн ЄС». 

Розроблено та впроваджено 150 часів тренінгових програм, пов’язаних з питаннями виходу 
підприємств на ринки ЄС: «Аналітика законодавчих вимог ринків країн ЄС», «Аналітика тарифно-
го і нетарифного регулювання ринків країн ЄС», «Ведення бізнесу з європейськими партнерами», 
«Міжнародна торгівля з упором на європейські ринки», «€ відповідність: вчимося торгувати за но-
вими правилами», «€ відповідність: харчова промисловість», «€ відповідність: маркування товарів 
знаком СЕ», «€ відповідність: харчове маркування за новим регламентом», «Декларування товарів: 
що повинен знати керівник ЗЕД-підприємства».

Проведено 56 експортно орієнтованих навчальних заходів:
 8 тренінгів з питань аналітики вимог ринків та доступу товарів на ринки 

країн ЄС;
 12 занять з визначення походження товарів для експертів Харківської, 

Вінницької та Дніпропетровської ТПП; 
 3-денний практикум з підготовки експертів з експорту товарів харчових 

груп (взяли участь експерти мм. Харків, Дніпропетровськ, Херсон, Одеса, Мико-
лаїв, Вінниця, Донецьк); 

 12 вебінарів з питань спрощення митних процедур, аналітики вимог ринку 
ЄС та міжнародної торгівлі; 

 18 тренінгів, пов’язаних з доступом на ринки ЄС для підприємств харчо-
вої, хімічної, текстильної галузей, товарів промислових груп;

 6 шкіл міжнародної торгівлі. 

Розпорядженням №475 «Про впроваджен-
ня та експлуатацію системи електронних заку-
півель» від 16.09.2015 року і розпорядженням 
№549 від 04.07.2016 року «Про організацію 
електронних закупівель товарів, робіт і послуг» 
голови Донецької ОДА Донецька ТПП нада-
вала методичну допомогу щодо впровадження 
процедури електронних закупівель. 

Експерти Палати провели 202 навчальні 
заходи за напрямом «Державні закупівлі»/«Пу-
блічні закупівлі» для 2436 осіб.
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Консультаційно-інформаційні заходи з публічних закупівель: 
 на базі Міжнародного інституту підприємництва при 

Донецькій ТПП був створений «Центр прозорих закупівель», 
спеціалісти якого організували «Виїзні інформаційно-консуль-
таційні офіси Prozorro» та провели 50 консультацій у 11 містах 
Донецької області;

 спільно з Донецькою обласною державною адміністра-
цією була проведена конференція «Актуальні питання електро-
нної системи державних закупівель «Prozorro»; 

 спільно з Німецько-українським партнерським проектом 
між Асоціацією торгово-промислових палат Німеччини (DIHK), 
ТПП України та регіональними ТПП була проведена 3-денна 
тренінгова сесія «Складання мозаїки публічних закупівель: легко 
і Prozorro» для фахівців 5 торгово-промислових палат України;

 спільно з Донецькою ОДА був проведений форум «Пу-
блічні закупівлі. Нові складові 2018»; 

 у рамках Проекту підтримки юстиції та антикорупційних 
реформ в Україні був організований семінар «Попереджуємо ри-
зики в публічних закупівлях»; 

 організовано та проведено круглий стіл «Публічні заку-
півлі для МСБ регіону: лайфхаки для розвитку»;

 за запрошенням Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) у м. Дніпро проведено тренінг «Секре-
ти фінансової спроможності громад: організація публічних 
закупівель»; 

 проведена навчальна програма з підвищення знань, нави-
чок роботи та презентації інноваційних можливостей електро-
нної системи публічних закупівель «Prozorro. Sale»;

 проведено 40 вебінарів.

Для наочності навчального матеріалу були розроблені та 
виготовлені:

 посібник з питань доступу на ринки країн ЄС;
 збірник нормативних документів «Система електронних 

закупівель Prozorro і публічні закупівлі»;
 брошура «Реформа публічних закупівель в Україні: роз-

виток, плани, виконання»;
 інформаційні брошури: «Допорогові торги», «Відкриті 

торги», «Переговорна процедура» «Участь бізнесу у закупівлях»;
 презентаційний ролик «МІП Донецької ТПП консультує 

з питань Prozorro»;
 брошура «Prozorro. Продажі – Prozorro. Sale». 

50 
консультацій

40
вебінарів

6
навчально- 

інформаційних
матеріалів

БІЗНЕС-ОСВІТА
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П ротягом 2014-2018 років департамент зв’язків з громадськістю Донецької ТПП забез-
печував об’єктивне висвітлення діяльності Палати на власних медіа-ресурсах та в ЗМІ. 

Співробітники департаменту брали участь в організації заходів Донецької ТПП, 
проектів та програм, партнером яких є Палата: розробка брендингу (логотип, кольори, графіка 
(ілюстрації), шрифти, типографіка та їх комбінації), підготовка анонсів, прес-релізів та статей, 
фотозйомка.

Департамент співпрацював з Донецькою ОДА, Донецькою митницею ДФС та Донецьким 
обласним Центром зайнятості, розміщуючи на медіа-ресурсах Донецької ТПП актуальні матеріа-
ли й важливі оголошення держустанов.

Створена актуальна база ЗМІ, представники яких активно співпрацюють з Донецькою ТПП та 
беруть участь у заходах Палати. Діяльність Донецької ТПП активно висвітлювали ЗМІ – інформ- 
агенції, телебачення, радіо, Інтернет-портали, газети, журнали; загалом 748 повідомлень.

На сайті Донецької ТПП та сторінці у Facebook регулярно розміщувалась актуальна інформа-
ція: 456 статей про діяльність та заходи Донецької ТПП, 284 анонси виставок,  навчальних курсів, 
семінарів та тренінгів, 147 бізнес-пропозицій В2В, 86 матеріалів рекламно-іміджевого характеру 
про членів Палати.

Співробітники департаменту розробили та виготовили:
 2 газети;
 7 річних звітів;
 25 брошур, буклетів та робочих зошитів;
 14 каталогів;
 20 промороликів;
 23 логотипи;
 5 збірників нормативних документів та дайджестів;
 39 презентацій;
 150 іменних брендованих сувенірів для співробітників;
 202 брендованих пости для Facebook.

Було розроблено 476 макетів: прапори Донецької ТПП, членські білети та свідоцтва, банери, 
постери, прес-воли, дипломи, подяки, плакетки, вітальні листівки, фірмові бланки, бейджи, кра-
ватки та хустки, блокноти, ручки, пакети, папки, сумки, календарі, флаєри, футболки, конверти.

Донецька ТПП випустила друком: ювілейну книгу «Донецька ТПП. 50 років» (2014); книгу 
історій успіху жінок-підприємниць Донеччини «Власна справа – власне життя» (2018).

У 2018 році був розроблений та запущений новий сайт Донецької ТПП.

Співробітники департаменту регулярно розміщували актуальну інформацію та фотоматеріа-
ли на інформаційних стендах Донецької ТПП.



РОБОТА З РОЗВИТКУ
ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
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У 2017 році було створено Комітет з розвитку жіночого підприємництва Донецької ТПП.
Діяльність Комітету спрямована на розвиток сприятливих умов для активізації жіночих 
ділових ініціатив і підприємництва, самореалізації жінок, посилення їх ролі та впливу на 

економічну, політичну і соціальну складові життя, припинення різних проявів дискримінації за 
ознаками статі; формування ділових зв’язків жінок-підприємниць Донецької області з представни-
цями бізнесу інших регіонів.

Протягом звітного періоду проводились засідання Комітету з розвитку жіночого підприєм-
ництва Донецької ТПП. У роботі Комітету брали участь жінки-підприємниці Донецької області, 
представники органів виконавчої влади, бізнес-асоціацій. 

У 2017 році Палата започаткувала щорічний регіональний конкурс молодіжного жіночого 
підприємництва «Чому я обираю власний бізнес». За два роки в конкурсі взяли участь 37 осіб, з 
яких було обрано 6 переможниць в номінаціях: «Виробництво», «Сфера послуг», «Сімейний біз-
нес». Нагородження відбулися в рамках Бізнес-форуму «Business4Women». Переможниці конкурсу 
2017 року взяли участь у Міжнародному форумі «Молодіжне підприємництво в сучасному суспіль-
стві» (м. Кишинів, Молдова). 

У 2017 та 2018 рр. Центр підтримки бізнесу м. Краматорськ, оснований на базі Доне-
цької ТПП, провів 2 бізнес-форуми «Business4Women». За два роки у заході взяли участь понад 
270 учасників з України, Канади та Великобританії. На форумі 2018 року відбулася презентація 
книги Донецької ТПП, присвяченої жінкам-підприємницям Донеччини «Власна справа – власне 
життя», яка була підготовлена та видана Департаментом зв’язків з громадськістю Донецької ТПП.

Серед жінок-підприємниць мав успіх захід з серії світових бізнес-кафе «Жіноче підприєм-
ництво: вихід на міжнародні ринки». Захід був організований Донецькою ТПП спільно з Ка-
надсько-українським проектом підтримки торгівлі та інвестицій (СUTIS) в межах платформи 
SheExports Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. 

За сприяння Німецько-українського партнерського проекту торгово-промислових палат KVP 
Ukraine та завдяки програмі, яка реалізується ЄБРР і фінансується в рамках ініціативи EU4Business, 
для підприємниць області Донецька ТПП організувала тренінги «Стратегія інтернет-маркетингу 
і малобюджетні інструменти інтернет-просування», «Лідерство в дії» (з серії «Жінки в бізнесі»), 
«Від підприємця до підприємства. Корпоративне управління для малих та середніх підприємств». 
Основною цільовою аудиторією були жінки-підприємниці, власниці та керівники бізнесу. В ході 
тренінгів пройшли навчання 42 представники бізнесу.

Для представниць Комітету організовувались візити за кордон з метою обміну 
досвідом, отримання нових знань і можливостей для співпраці на міжнародному рівні: 

 участь у П’ятому міжнародному конкурсі Балканської асоціації жінок «Під-
приємництво Південної Європи для всієї родини» (Чорногорія, м. Підгориця); 

 навчальна поїздка до Німеччини (мм. Берлін, Потсдам) в рамках та за під-
тримки Німецько-українського партнерського проекту торгово-промислових палат 
KVP Ukraine. 



ДІЛОВІ ЗАХОДИ
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Н езважаючи на об’єктивні труднощі, особливо у 2014-2015 рр., Палата проводила актив-
ну роботу із проведення ділових заходів для підприємців.

Протягом звітного періоду Донецька ТПП провела: 20 закордонних бізнес-місій 
українських підприємців; 2 бізнес-місії албанських підприємців до України; конкурси, форуми, 
фестивалі та конференції; бізнес-зустрічі, тренінги, семінари, майстер-класи, бізнес-сніданки, ворк- 
шопи, консультації для бізнесу.

Серед основних ділових заходів, які проводились Палатою, варто відзначити:
 Міжнародні економічні форуми «Відкритий Донбас» та «Discover Dn.Ua»;
 Національні практичні конференції для МСБ; 
 Албано-Український Бізнес-форум;
 Бізнес-форум «Business4Women»;
 Східний Експортний Форум;
 Форум «Публічні закупівлі. Нові складові 2018»;
 Анти-конференція «Export Talks»;
 Фестиваль кластерних ініціатив  ClusterFest'2018;
 Фестиваль креативних ініціатив Creative4Business'2018;
 Регіональні конкурси: «Підприємець року Донецької області» та молодіжного 

жіночого підприємництва «Чому я обираю власний бізнес»; 
 Виставка малих та середніх підприємств – виробників Донецької області 

«Схід-Експо».

Ці заходи відвідали понад 3000 учасників.







 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) 644-10-32

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
+38 (050) 477-01-11 +38 (067) 567-01-11

dcci@donetskcci.com 
donetskcci.com

export-ua.com
facebook.com/Donetskcci


