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Шановні колеги та партнери!
Дорогі друзі!

2015 рік був непростим для Донецької торгово-промислової палати, непростим він був і для наших 
членів – підприємств Донецької області.  Тим більш цінним є досвід, якого ми набули, докладаючи 
сумісних зусиль, спрямованих на те, щоб бізнес вистояв, зміцнів та переорієнтувався в складних еко-
номічних умовах сьогодення. Ми залишилися вірними своїй політиці – працювати в інтересах кожного 
окремого підприємства і бізнес-спільноти в цілому. 

Цей рік дозволив глибше оцінити роль і місце Донецької торгово-промислової палати, які значно 
зросли в житті ділового співтовариства. Зміцніла довіра і збоку органів державної влади: представники 
палати входять до складу колегії, координаційної ради з питань розвитку підприємництва Донецької 
облдержадміністрації, беруть участь в зустрічах губернатора з представниками МСБ у містах області, 
круглих столах тощо. Разом з Донецькою ОДА ми організували і провели XI Міжнародний економічний 
форум «Відкритий Донбас». 

Це був рік рішучих кроків, нових ініціатив і проектів для розвитку нашої організації, рік встановлен-
ня нових ділових контактів і відкриття нових зовнішніх ринків збуту. Слід зазначити, що саме палата, 
стала провідником і бізнес-консультантом для багатьох з регіональних експортерів на ринки ЄС. Цен-
тром експорту Export UA були розроблені програми супроводу підприємств, проводились навчальні 
семінари, видані посібники для експортерів. 

За фінансової підтримки ПРООН та Уряду Японії в 2015  році Донецькою ТПП реалізований проект 
зі створення умов для розвитку експортного потенціалу підприємств МСБ Донецької області. Наша 
мета – надалі втілювати в життя нові інноваційні підходи для розвитку малого та середнього бізнесу.

Успішне втілення нових ініціатив та реалізація послуг є можливим тільки за наявності професійної 
згуртованої команди – команди лідерів Донецької ТПП, члени якої постійно підвищують свій кваліфі-
каційний рівень, націлені на рішення спільних командних задач і досягнення намічених результатів.

Донецька торгово-промислова палата в черговий раз довела, що вона – надійна опора  підпри-
ємницької громадськості регіону. Ми працюємо на благо підприємств – членів Донецької ТПП, і своє 
майбутнє пов'язуємо з успішним розвитком бізнесу в Донецькій області. Ми і надалі сподіваємось на 
плідну і взаємовигідну співпрацю з вами – нашими надійними партнерами і друзями. І віримо в те, що 
в 2016 році на нас чекають нові успіхи та великі досягнення!

Ельвіра Севост’яненко

Президент Донецької
торгово-промислової  палати
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Місія
Підвищення конкурентоспроможності бізнесу на внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом 
надання комплексу послуг та представництва інтересів.

Візія 
Донецька ТПП – найбільша мережа ділових контактів, голос бізнесу і двигун економіки.

Стратегічні напрямки розвитку Донецької ТПП 
■ вплив на бізнес-клімат та представництво інтересів 
■ системне просування експорту та розвиток експортного
    потенціалу бізнесу регіону 
■ надання ефективних (конкурентоспроможних) послуг для бізнесу 
■ стати кращою платформою для комунікації бізнесу 
■ вдосконалення організаційного розвитку 

СИМВОЛ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ

Меркурій був посередником між богами Олімпу і простими людьми, покровителем тор-
говців і ремісників, вісником і дипломатом. Крилатий шолом, який подарував йому бог цар-
ства мертвих Аїд, допомагав Меркурію в битві з титанами.  Крилаті сандалі, подаровані 
німфами, дозволяли швидко переміщатися в просторі. Кадуцей Меркурія - горіхова гілка, 
подарована йому Аполлоном, символ примирення і згоди -  мав чарівні властивості - прими-
ряти сторони суперечки. Жезл Меркурія і сьогодні використовують торгово-промислові 
палати на всіх континентах як символ в повсякденних справах, знаходячи можливість для 
примирення суперечок між конкурентами в бізнесі, між бізнесом і владою, і, в кінцевому 
рахунку, домагатися згоди в суспільстві.

МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ ПАЛАТИ

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!

2015

Цінності Донецької ТПП 
■ незалежність
■ довіра
■ репутація
■ соціальна відповідальність
■ стабільність
■ унікальність
■ інтелектуальний потенціал

Принципи Донецької ТПП 
■ професіоналізм
■ орієнтація на клієнта
■ відкритість
■ самовдосконалення
■ командність
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Членство за категоріями:
Малі та мікропідприємства
Середні підприємства
Крупні підприємства  

Всього – 65
Міжнародні економічні форуми – 2
Бізнес-місії – 4
Зустрічі з міжнародного співробітництва – 18
Зустрічі з представниками влади – 9
Семінари, тренінги – 32

Донецька ТПП, ЦА
Відділення в місті Краматорськ
Відділення в місті Маріуполь
Відділення в місті Бахмут

Розподіл підприємств-членів Палати
по відділеннях ДТПП

Заходи для членів Донецької ТПП

РОБОТА З ЧЛЕНАМИ ПАЛАТИ

Найбільш віддаленими попередниками сучасних палат були середньовічні європейські 
корпорації і купецькі гільдії. Це були організації, які спиралися тільки на власні сили, органі-
зовані і керовані купцями для захисту і регулювання своєї торгівлі. 

У 1599 році указом короля Генріха IV була створена Торгова палата Марселя-Прованса, 
найстаріша в світі. Вона ні на рік не припиняла свою більш ніж 400-річну діяльність та 
стала зразком для утворення палат у багатьох країнах світу. 

Подальший розвиток палат в світі стимулював імператор Франції Наполеон Бона-
парт, який на початку XIX століття створив законодавчу основу для французької моделі 
палат і впровадив її в країнах, де був великий вплив Франції (насамперед, в країнах конти-
нентальної Європи і Африки).

 

НАЙСТАРІША ТОРГОВА ПАЛАТА - МАРСЕЛЬ 2015

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!
Торгова палата Марселя-Прованса
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МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 

Дата Захід
12 лютого X Міжнародний Економічний Форум «Відкритий Донбас»

15-18 квітня Роуд-шоу у Польщі (м. Варшава)

15–22 квітня Участь у офіційному відкритті представництва УСПП при ЄС (м. Брюссель, Бельгія)

12 травня Візит керівника програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в 
Україні Беренда де Гроота в Донецьку ТПП

27-29 травня Бізнес-місія у м. Познань (Польща) на виставку China Homelife

3 червня Діловий візит групи дружби «Франція -Україна» в м. Маріуполь

8 червня Круглий стіл з питань співробітництва з Південно-Африканською Республікою

29 червня Візит президента Донецької ТПП до Гамбурзької торгової палати

16 липня - 10 серпня Участь Президента ДТПП в спеціальній американській програмі ділових стажувань 
SABIT, спрямованих на сприяння економічній реструктуризації регіонів і малого бізнесу

10-16 вересня Бізнес-місія до Ірану. Підписані меморандуми про співпрацю між Донецькою ТПП 
і ТПП Зейджана, Ісфахана і Караджі 

11-12 вересня Міжнародний благодійний форум «Крок за кроком»

22-26 вересня  Забезпечення  роботи групи журналістів французького журналу «Експрес» в Ма-
ріуполі.

28 вересня Зустріч Президента Донецької ТПП з Надзвичайним і Повноважним Послом Іс-
ламської Республіки Іран в Україні та Молдові

19 жовтня Участь у  Стартовій конференції East Invest 2 з твінінгових проектів ( м. Одеса)

8-28 листопада Участь у навчальній програмі «Розвиток приватного сектору» Шведського агент-
ства міжнародного розвитку (SIDA) (м. Стокгольм, Швеція)

9-10 грудня XI Міжнародний економічний форум «Відкритий Донбас»

12-16 грудня
Візит в Іран у складі делегації представників ділових кіл України в рамках засідан-
ня міжурядової українсько-іранської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва

Система італійських палат складається з торгово-промислових палат, організованих за те-
риторіальною ознакою, регіональних асоціацій, філій, регіональних іноземних центрів, італійських 
закордонних  торгових палат, спеціальних компаній, європейських пунктів інформації, а також з 
понад 1000 холдингів, компаній, консорціумів.

Місією палат є робота зі спільними інтересами у виробничій системі, сприяння місцевому ре-
гулюванню ринку і прозорості, що забезпечує зв’язок  бізнес-системи і органів державної влади.

США КОНТИНЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ТОРГОВИХ ПАЛАТ - ІТАЛІЯ 2015

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!
Торгова палата м. Мілан
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РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

■ Комплексне супроводження підприємств: вимоги зарубіжних ринків, встановлення систем 
безпеки (НАССР, ISO), проходження процедур внесення до переліку схвалених установ ЄС, 
отримання дозвільних документів

■ 50 безкоштовних консультувань з питань доступу на ринок ЄС 
■ 70 аналітичних звітів з питань вимог ринку ЄС для продуктів харчової, хімічної та легкої 

промисловості
■ 5 нових послуг для підприємств харчової галузі

■ Впроваджено проект ПРООН «Створення умов для розвитку експортного потенціалу МСБ 
Донецької області»:

148 годин навчання   
більше 600 учасників 
 розроблено 3 методичних посібника 
 більше 240 годин консультування 
 розроблено 3 нових online-інструмента

■ Проект USAID (пошук нових ринків та розвиток експорту) 
8 тренінгів
більше 400 учасників

■ Розпочато реалізацію спільного проекту Донецької ТПП, ТПП Антверпена (VOKA) та Дат-
ської конфедерації промисловців Данії (DI) в рамках проекту East Invest 2

Робота в галузі зовнішньоекономічної діяльності – консультації, допомога в складанні контр-
актів і формуванні пакета документів при здійсненні експортно-імпортних операцій
■ Оформлено 2634 митні декларації 
■ Видано 4 карнета АТА
■ Надано 3091 послуг СТЗ (складу тимчасового  зберігання)
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На відміну від континентальної моделі діяльність палат  англосаксонської моделі не ре-
гулюється спеціальним законом про Палати. Членство є повністю добровільним  і окремі палати 
визначають умови вступу в члени своїми статутами. На відміну від німецьких і французьких націо-
нальних палат членська база Торгової палати США включає не тільки палати, але й індивідуальні 
підприємства і торгові об’єднання. Торгова палата США представляє приблизно 215 000 приватних 
підприємств, 3000  торгових палат міст та штатів і 1200 торгових об’єднань. 

ЯПОНИЯ, ХИРОСИМААНГЛОСАКСОНСЬКА МОДЕЛЬ ТОРГОВИХ ПАЛАТ - США 2015

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!
Торгова палата США
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ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
■ Надано 97 інформаційних послуг
■ Активний обмін комерційними пропозиціями, тендерними пропозиціями та іншою діловою інформацією між 

членами Донецької ТПП та іноземними компаніями, дипломатичними представництвами інших країн в Укра-
їні, зокрема Румунії, Польщі, Єгипту, Туреччини, Угорщини, Узбекістану

■ Постійне наповнення сайту ДТПП та сторінки в  Facebook актуальною діловою інформацією, просування 
послуг та заходів Донецької ТПП на регіональному, національному та міжнародному рівнях

■ Забезпечення ефективної допомоги бізнесу в боротьбі з недобросовісною конкуренцією 
■ Розробка програм спільної діяльності  Донецької ТПП з Комісією з питань захисту від недобросовісної конку-

ренції при ТПП України та відповідними державними органами
■ Консультаційні послуги з оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності
■ Допомога підприємствам з ведення документообігу з Укрпатентом
■ Оформлено 5 заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг
■ Отримано 31 свідоцтво України на знак для товарів та послуг
■ Крім допомоги в реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, в 2015 році Донецька ТПП почала надавати 

послуги з передачі права власності у цій сфері.

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ ТА ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ
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Донецька ТПП, ЦА 360 4 3 698
Відділення  в м. Бахмут 21 5 1 67
Відділення в м. Краматорськ 175 - 3 406
Відділення в м. Маріуполь 614 - - 10
Всього 1170 9 7 1181

Прикладом азіатської моделі палат є їх організація в Японії.
В Японії перші ТПП з’явилися в 1878 році в Токіо і їх діяльність регулюється законом, але член-

ство є добровільним. Закон вимагає, щоб зони діяльності палат не перетиналися. Сьогодні кожне 
велике місто має власну палату. Існує 496 торгово-промислових палат, які  об’єднують  близько 
1,43 млн. членів по всій країні. Національна федерація місцевих палат представлена Японською Торго-
во-промисловою палатою (NISSFAO).

АЗІАТСЬКА МОДЕЛЬ ТОРГОВИХ ПАЛАТ - ЯПОНІЯ 2015

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!
Купол Гембаку («Атомний купол») - до 1945 року був Виставковим центром Торгово-промислової пала-
ти Хіросіми -  внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО



15
Брестське відділення Білоруської ТПП
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Донецька ТПП 3231 347 91 752 1 16

Відділення в м. Маріуполь 8817 280 554 113 - 8

Відділення в м. Краматорськ 8600 1010 570 2260 - 11

Відділення в м. Бахмут 16049 195 5827 1246 2 6

Всього 36697 1832 7042 4371 3 41

■ Засіданні Робочої групи з підготовки проведення Першого національного форуму з питань  підтримки експорту
■ Засіданні робочої групи Мінекономрозвитку і ТПП України з експорту вугілля, що видобувається на території 

Донбасу
■ Національному експортному форумі «Підтримка національного експорту»
■ Міжнародній торгово-промисловій конференції «Експортно-імпортні відносини Україна - ЄС 2016 : готовність 

влади і бізнесу»
■ Семінарі-нараді для фахівців торгово-промислових палат в Україні з теми «Оновлена схема надання послуг 

з визначення країни походження товарів. Особливості оформлення сертифікатів при експорті товарів в ЄС»
■ Спільному засіданні українсько-білоруської робочої групи експертів зі створення електронної сертифікації та 

верифікації походження товарів

СЕРТИФІКАЦІЯ  ТОВАРІВ

Відділення Всесоюзної торгової палати в Мінську було перетворено в Торгово-промислову палату 
Білоруської РСР в 1972 році  (з 1994 року- Білоруська торгово-промислова палата). Законодавство прак-
тично всіх країн, де використовується євразійська (змішана) модель палат, передбачає регулюван-
ня території діяльності кожної регіональної палати. Членами національної палати в обов’язковому по-
рядку повинні бути регіональні та місцеві палати. Білоруська ТПП є членом Світової торгової палати з 
1998 року, а в 2003 році БілТПП стала членом Європалати. 

БІЛОРУСЬ, МІНСКЄВРАЗІЙСЬКА МОДЕЛЬ ТОРГОВИХ ПАЛАТ – РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ 2015

ПРЕДСТАВНИКИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП БРАЛИ УЧАСТЬ В:

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!
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ІНОЗЕМНІ ПЕРЕКЛАДИ  

БІЗНЕС-ОСВІТА 

9 нових програм навчання 
■ Адміністрування квот в ЄС
■ Маркування харчової продукції згідно з вимогами ринку ЄС
■ Митне декларування для керівників підприємств
■ Механізми спрощення митних процедур
■ Аналітика вимог ЄС до товарів харчових груп
■ Step-by-step: міжнародна торгівля в нових умовах (3-х денна програма підготовки)
■ Комплексна програма підготовки з питань визначення походження товарів
■ Походження товарів в рамках Угоди про асоціацію
■ Торговельні режими доступу на ринки країн ЄС

Навчальні заходи
■ 8 тренінгів, пов’язаних з аналітикою вимог ринків та доступу товарів на ринки країн ЄС
■ 12 занять у режимі online/offline – навчання експертів регіональних ТПП
■ 12 вебінарів з питань спрощення митних процедур, аналітики вимог ринку ЄС,  міжнародної торгівлі

Навчання за напрямом «Організація та здійснення державних закупівель»
■ 10 курсів з навчання 
■ 8 курсів з підвищення кваліфікації 
■ 11 вебінарів з роз‘яснення поточних практичних питань 
■ 14 роз‘яснювальних семінарів з системі ProZorro. 
■ 15 навчальних заходів для регіональних координаторів ProZorro 

Кількість 
замовлень

Кількість 
замовників

Кількість 
аркушів А4

Кількість мов
перекладу

Донецька ТПП, ЦА 29 10 91,5 4
Відділення в м. Бахмут 57 7 883 3
Відділення в м. Краматорськ 397 178 1750,5 4
Відділення в м. Маріуполь 19 13 288 3
Всього 502 208 3013

У 1919 році кілька підприємців вирішили створити організацію, яка б скрізь  представляла бізнес, 
щоб принести економічне процвітання світу, який все ще не оговтався від спустошення першої світо-
вої війни. Міжнародна торгова палата (ICC) була заснована 20 жовтня 1919 року, а в 1946 році 
вона отримала статус постійного члена ООН. Ця обставина затвердила міжнародний інститут 
Палат в світі, як зберігача та ініціатора звичаїв і нових правил в міжнародній торгівлі.  Сьогодні в 
світі діє понад 10 000 торгових палат. Палати 130 країн представлені в Міжнародній торговій па-
латі на правах повноправних членів. 

ЛЬВІВ МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПАЛАТА - ICC 2015

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!
Штаб-квартира Міжнародної торгової палати в Парижі
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РОБОТА В СФЕРІ  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Більше 1200 учасників заходів Донецької ТПП для 
представників МСП
■ X Міжнародний економічний форум «Відкритий Донбас» – понад  100 учасників
■ Ділова зустріч в Донецькій ТПП у форматі В2В представників бізнесу Доне-

цької області з директором представництва CIPE в Україні
■ Святкування Дня підприємця – понад  50 учасників
■ XI Міжнародний економічний форум «Відкритий Донбас» – понад  500 учасників
■ Національна науково-практична конференція «Сучасні інноваційні ме-

ханізми розвитку та підтримки підприємництва», яка відбулась в рам-
ках ХІ Міжнародного економічного форуму «Відкритий Донбас» - понад 
160 учасників

■ Спільні зустрічі з МСБ, органами місцевого самоврядування та головою Доне-
цької ОДА – понад 300 учасників

■ Участь у розробці «Ресурсної карти» Донецького регіону

Експерти Центру розвитку МСП ДТПП брали участь у 
ділових заходах:
■ Національна конференція «Політика підтримки розвитку підприємництва: викли-

ки, європейський досвід, перспективи» (м. Київ)
■ Регіональний форум «Форум міжрегіонального співробітництва та інвестицій» 

(м. Вінниця)
■ Національна конференція «Розвиток та державна підтримка підприємництва: 

реальний стан, політичні декларації та законодавче забезпечення» (м. Київ)
■ Спільне засідання Комітету підприємців АПК при ТПП України та Комітету з пи-

тань розвитку агропромислового комплексу та природокористування Донецької 
ТПП на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку АПК. Проблеми та шляхи 
вирішення»
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2015
Львівську і Чернівецьку палати вважають першопрохідцями у розвитку палатівської систе-

ми на території сучасної України.
Намагаючись засвідчити свою вірність ліберальним ідеям, що опанували Європу в ХІХ сторіччі, 

уряд Австро-Угорської імперії, до складу якої входили Галичина і Буковина, вживав заходів щодо мо-
дернізації економічних механізмів держави. Одним з них став закон про створення системи тор-
гово-промислових палат. Започатковані в столиці імперії, після відповідного закону від 18 березня 
1850 року, палати стали з’являтися по всій її території, зокрема, у Львові, Чернівцях, Бродах, що по-
зитивно позначилося на розвитку економіки та зовнішніх зв’язках у цілому.

Українські ТПП відносяться до змішаної моделі палат с ознаками як континентальної, так і ан-
глосаксонської моделі, поєднуючи наявність спеціального законодавства про палати, територіальну 
приналежність до свого округу, делегування частини державних функцій з добровільним членством 
для підприємців. Такі палати створюються шляхом прийняття законодавчих актів, що встанов-
люють їх спільні цілі і завдання, але основні функції палат і їх організаційні структури визначають 
статути палат.

ПЕРШОПРОХІДЦІ ПАЛАТІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  УКРАЇНИ

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!
Львівська ТПП відсвяткувала 160-річчя у 2010 році
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ДОГОВІРНО-ПРАВОВА РОБОТА

Юридичний відділ протягом 2015 року здійснював правове забезпечення діяльності Донецької ТПП та надавав 
послуги з   правового забезпечення господарської та зовнішньоекономічної діяльності суб’єктам підприємництва

■ Видано 436 сертифікатів про форс-мажорні обставини
■ Працює «гаряча лінія» з правових питань 
■ Участь у конкурсі проектів «Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу Донецької та Луганської областей»
■ Реалізація проекту «Створення умов для запровадження медіації як механізму позасудового врегулювання 

спорів» за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні та Уряду Японії:
 зустрічі з бізнесом та громадою з метою вивчення проблем в сфері досудових методів вирішення 

спорів/конфліктів (6 зустрічей)
 навчальні семінари з питань медіації (3 семінари)
 тренінгові курси «Основи медіації» та «Базові навички медіатора» (7 днів - 52 години, 20 осіб)

■ Створення Центру медіації для надання послуг з медіації, консультування та навчання медіаторів, впровадження 
міжнародного досвіду та практики вирішення конфліктів та спорів

■ Розробка сайту Центру медіації та інформаційних матеріалів
■ Заходи з відновлення роботи постійно діючого Третейського суду при Донецькій ТПП
■ Надання консультацій з питань альтернативних шляхів вирішення конфліктів

2015
Розвиток палатівського руху в Україні ХХ століття почався 12 лютого 1912 року в залі урочи-

стих засідань Київського комерційного інституту, де відбулися установчі збори Південно-Західного 
відділення Російської Експортної Палати, вплив якого поширювався на Київську, Подільську і Волин-
ську губернії. Відділення Російсько-Східної палати почало функціонувати в Харкові в 1924 році, а через 
рік, з ініціативи уряду, замість нього була створена Українсько-Східна торгова палата.

Зміни в економіці і політиці відбивалися на статусі палат, при цьому палатівський рух ширився, 
охоплюючи усі регіони України системою відділень, бюро та фірм «Зовнішсервіс».

Торгово-промислова палата України була створена в 1972 році на базі відділення ТПП СРСР, а, 
як Палата незалежної України, почала активно розвиватися з 1992 року. Верховною Радою прийнято 
Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» 2 грудня 1997 року.

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА  УКРАЇНИ

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
З метою підвищення кваліфікації фахівців підприємств і організацій Донецької області були  проведені круглий 

стіл та семінари (185 слухачів)
■ Семінар «Плани адаптації (апроксимації)  природоохоронного законодавства України до права Європейського 

Союзу»
■ Круглий стіл «Розвиток ефективного діалогу та взаємодії підприємств з державними дозвільними та контролю-

ючими органами у сфері охорони природи та використання ресурсів»
■ Семінар «Законодавче регулювання та державний контроль за викидами в атмосферне повітря»
■ Семінар «Зелений сільський туризм – інструмент підвищення зайнятості населення, підвищення рівня доходів 

та розвитку малого бізнесу»
■ Семінар «Статистична та податкова звітність з питань охорони довкілля. Екоподаток»

ЄДНАЄМО БІЗНЕС - СТВОРЮЄМО УСПІХ!
Торгово-промислова палата України



Відсутність в Донбасі підрозділу Всесоюзної торгової палати негативно позначалась  на ефектив-
ності зовнішньоторговельних операцій. Тому, в 1964 році в Донецьку було створено Донецьке бюро 
товарних експертиз (БТЕ) Українського відділення ВТП – перше представництво палати СРСР.

14 березня 1995 року, відповідно до Указу Президента України, Конференція повноважних пред-
ставників загальних зборів дійсних членів ТПП України по Донецькій області прийняла рішення про 
створення на базі «Донецькзовнішсервіс» Донецької торгово-промислової палати – самостійної 
структури, високі показники діяльності якої свідчили про суттєве значення палатівської системи в 
економіці регіону.

ДОНЕЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Донецька торгово-промислова палата




