




Шановні колеги та партнери!
Дорогі друзі!

В 2018 році діяльність Донецької ТПП, як авторитетної 
бізнес-інституції, була спрямована на покращення якості 
послуг для бізнесу, розвиток комунікацій, налагодження 
взаємовідносин з діловою спільнотою. Ми надавали сво-
єчасну та кваліфіковану допомогу підприємцям в отри-
манні інформації щодо доступу до європейських ринків 
та представленні їх інтересів перед органами державної 
влади, сприяли налагодженню ефективного діалогу між 
представниками МСБ регіону та представниками міжна-
родних організацій, виступали дискусійним майданчиком 
для бізнес-спільноти.  

Ми організували для підприємців Донецького регіону біз-
нес-заходи, які відкривають нові можливості з розвитку біз-
несу: бізнес-місії до Албанії, Німеччини та Польщі, Десятий 
регіональний конкурс «Підприємець року Донецької об-
ласті», Другий регіональний конкурс молодіжного підпри-
ємництва  «Чому я обираю власний бізнес», Національну 
практичну конференцію «Малий і середній бізнес Донеч-
чини: наявні можливості та перспективи сталого розвитку».

Експерти палати провели для підприємців серію тре-
нінгів з огранізації та здійснення публічних закупівель, біз-
нес-планування, альтернативних методів вирішення спорів, 
відкрили консультаційну лінію для МСБ регіону «4Round».

Центр підтримки бізнесу м. Краматорськ, оснований 
на базі Донецької ТПП, організував круглий стіл «Публічні 
закупівлі для МСБ регіону: лайфхаки для розвитку», роуд-
шоу «Європейські експерти для українського бізнесу», біз-
нес-форум «Business4Women», анти-конференцію «Export 
Talks», тренінги для підприємців.

Донецька торгово-промислова палата в черговий раз 
довела, що вона – надійна опора підприємницької гро-
мадськості Донеччини. Ми працюємо в інтересах кожного 
окремого бізнесу, створюючи історію успіху всього нашого 
регіону. Своє майбутнє ми пов’язуємо  з успішним розвит-
ком бізнесу в Донецькій області і віримо в те, що у 2019 році 
на нас чекають нові успіхи та досягнення!

Ельвіра
Севост’яненко

Президент Донецької
торгово-промислової  
палати

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



75 представників бізнесу з 16 міст і 9 районів 
Донецької області взяли участь у ювілейному 
Десятому регіональному конкурсі «Підприє-
мець року Донецької області – 2018». Урочи-
ста церемонія нагородження переможців та 
лауреатів  конкурсу зібрала близько 100 осіб.

Переможцями конкурсу стали:
 ТОВ СП «Тітан»
 ТОВ «НПП Крамтехцентр»
 ТОВ «Краматорський комбінат дитячого 
харчування»
 Світлана Чепелєва (ФОП)
 Максим Стукало (ФОП)
 ТОВ «Керамічні маси Донбасу»
 Ганна Матвієнко (ФОП)
 Дмитро Чичера (ФОП)
 ТОВ «Завод автогенного обладнання
ДОНМЕТ»
‑ Сергій Свириденко (ФОП)

X РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС  
«ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – 2018»



● Донецька ТПП, ЦА – 71%
● Відділення в місті Краматорськ – 19%
● Відділення в місті Маріуполь – 10%

РОБОТА З ЧЛЕНАМИ ПАЛАТИ

● Форуми, конференції – 5
● Бізнес-місії, виставки – 10
● Зустрічі з міжнародного співробітництва – 3
● Засідання галузевих комітетів та ради підприємців – 15
● Зустрічі з представниками влади – 3
● Семінари, тренінги – 36
● Конкурси – 2
● Тематичні зустрічі – 8

ЗАХОДИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

917 підприємств-членів
палати

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

РОЗПОДІЛ ПІДПРИЄМСТВ-ЧЛЕНІВ
ПАЛАТИ ПО ВІДДІЛЕННЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

11%20%

Малі та
мікропідприємства

Середні
підприємства 

Крупні
підприємства

69%

71%19% 10%

*

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Донецька ТПП постійно проводить робо-
ту, спрямовану на залучення підприємств регі-
ону до міжнародної співпраці, надає послуги з 
пошуку бізнес-партнерів за кордоном і розпо-
всюджує у країнах Європи та Азії комерційні 
пропозиції українських підприємств, зацікав-
лених у виході на нові ринки.

54 українські підприємці взяли участь у за-
кордонних бізнес-місіях в Албанію, Польщу 
та Німеччину, організованих Донецькою 
ТПП; 9 представників бізнесу регіону про-
йшли стажування в Німеччині за напрямками 
«Економічна кооперація в аграрному секто-
рі» та «Економічна кооперація без галузевої  
специфіки».

МІЖНАРОДНА  ДІЯЛЬНІСТЬ



Дата Захід

08-11 березня Бізнес-місія українських виробників до Албанії на виставку «Food&Drink Festival»

19-24 березня Навчально-інформаційна поїздка з кластерної тематики для 10 підприємств регіону
(Ерфурт, Німеччина)

26 квітня Участь Президента Донецької ТПП у семінарі «Connectіng European Chambers»
(Брюссель, Бельгія)

30 травня Участь підприємців регіону у воркшопі «Європейські експерти для українського бізнесу»

4 червня Участь президента Донецької ТПП у IV Національному експортному форумі 
ТПП України (Київ)

6-8 червня Бізнес-місія на Міжнародну виставку China Homelife (Варшава)

11 червня Участь президента Донецької ТПП у 123-й Асамблеї Ради директорів Європалати 
(Софія, Болгарія)

28-29 червня Участь президента Донецької ТПП у засіданні Комітету регіонів Європейської палати 
(Брюссель)

23-27 липня Навчальна поїздка експертів Донецької ТПП до Німеччини

10-21 вересня Навчання експертів Донецької ТПП за програмою «How to Export to Canadа» в рамках 
проекту CUTIS

20-30 жовтня Проведення бізнес-консультацій для 6 малих підприємств регіону по замовленню 
Danish Red Cross

21 листопада Участь в анти-конференції «Export Talks»

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Центром підтримки бізнесу м. Краматорськ, 
основаним на базі Донецької ТПП за підтрим-
ки ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business, була 
організована перша на Донеччині анти-кон-
ференція «Export Talks», метою якої було мо-
тивувати підприємців розвиватися, відкривати 
світ для свого бізнесу та бути успішними.

 Учасниками заходу стали представники 
МСБ: власники, топ-менеджери, експорт-ме-
неджери, спеціалісти ЗЕД підприємств, що 
вже експортують або лише планують вихід на 
зарубіжні ринки.

АНТИ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«EXPORT TALKS»



 Донецька ТПП виступає офіційним партнером в регіоні Програми Федерального міністерства
економіки та енергетики Німеччини з підготовки управлінських кадрів «Fit for partnership with Germany»:
9 представників підприємств регіону пройшли стажування у Німеччині за напрямками «Економічна кооперація 
в аграрному секторі», «Економічна кооперація без галузевої специфіки».

 Експерти Донецької ТПП, яка є учасником консорціуму «EEN-Україна»:
 провели 15 консультацій по користуванню системою EEN і заповненню анкет
 регулярно розміщували запити іноземних підприємців на ресурсах Донецької ТПП
 через систему EEN оприлюднили 11 профілів українських підприємців
 провели Інформаційний день для підприємців про можливості користування системою EEN та
правил роботи з нею

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

Донецька ТПП активно впроваджує та розвиває комплекс послуг для підприємств регіону.
 Консультування у форматі «гарячої» лінії з питань експорту (до 3 звернень в день)
 Комплексний супровід підприємств у виході на ринки ЄС: 

 вивчення вимог
 супроводження процедур сертифікації за вимогами ринку ЄС харчової продукції та 
отримання дозвільних документів 
 аналітичні дослідження ринку ЄС
 Консультування представників підприємств регіону за питаннями експорту в рамках Угоди
про Асоціацію Україна – ЄС з питань:

 підтвердження походження 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
 Консультування підприємств з питань впровадження системи харчової безпеки (НАССР) –
11 підприємств
 Відкрита консультаційна лінія для МСБ регіону «4Round» – 57 звернень на гарячу лінію

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



20 підприємців Донеччини скористалися 
унікальною можливістю та взяли участь у ворк-
шопі в рамках Роуд-шоу по центрах підтримки 
бізнесу «Європейські експерти для українсько-
го бізнесу», який був організований Центром 
підтримки бізнесу м. Краматорськ, основаним 
на базі Донецької ТПП, за підтримки ЄБРР в 
рамках ініціативи EU4Business. 

Захід був спрямований на активізацію екс-
портної діяльності підприємців Донецької об-
ласті. Маді  Шарма, Анрі Малосс та Дмитро 
Корбут  надали учасникам заходу практичні 
інструменти для просування  продукції на єв-
ропейські ринки та консультації щодо розвит-
ку бізнесу в Україні та пошуку потенційних 
партнерів на європейському ринку.

РОУД-ШОУ 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕКСПЕРТИ

ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО
БІЗНЕСУ»



ІНОЗЕМНІ ПЕРЕКЛАДИ

ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ ЕКСПЕРТАМИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП:

 надано 1084 послуги з експертизи товарів
 видано 973 нових свідоцтва на присвоєння товарові
ідентифікаційного номеру в міжнародній системі GS1 
 засвідчено
● 11743 сертифікати походження 
● 1063 висновки про походження товарів
● 3 запити про верифікацію

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Оформлено 3279 митних декларацій
Видано 2 карнети АТА
Надано 2738 послуг СТЗ

Відділом іноземних перекладів Донецької ТПП
здійснювався переклад та експертиза
ідентичності перекладів документації: 
● 278 замовлень
● 103 замовники
● 8 мов перекладу 
● 1809 аркушів формату А4
● 1 перекладач

3279
2738

2
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НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ МСБ

Конференцію організувала Донецька тор-
гово-промислова палата за підтримки Доне-
цької облдержадміністрації та Регіонального 
фонду підтримки підприємництва по Доне-
цькій області.

Основною метою Конференції було ви-
значення пріоритетних напрямків підтримки 
та розвитку малого і середнього бізнесу для 
активізації його участі в процесі оновлення 
економіки Донецької області. Конферен-
ція стала майданчиком для обміну досвідом, 
ефективним інструментом зміцнення існую-
чих і встановлення нових взаємовигідних ді-
лових контактів.



ПОНАД 800 УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МСП:

● 9 засідань галузевих Комітетів Донецької ТПП – 372 учасники
● 4 засідання  Регіональної ради підприємців в Донецькій області – 96 учасників 
● 1 круглий стіл  – 43 учасники
● 4 бізнес-зустрічі – 100 учасників
● конференція – 120 учасників
● церемонія нагородження переможців конкурсу «Підприємець року» –  100 учасників

ПРЕДСТАВНИКИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП БРАЛИ УЧАСТЬ У:
● IV Національному експортному форумі ТПП України
● міжнародній конференції «Впровадження державно-приватних партнерств, спрямованих на потреби людей: 
кращі міжнародні практики та рекомендації для України і країн-сусідів»
● 123-й Асамблеї Ради директорів Європалати
● семінарі «Connectіng European Chambers»
● форумі «Національний форум розвитку МСБ 2018»
● заході «ERASMUS для молодих підприємців» (COSME)
● засіданні Ради експертів та інвесторів при МЗС
● ІІ Міжнародному бізнес-форумі «БізнесWoman 2018»
● засіданні з нагоди запуску Національної навчальної програми з експорту до Канади
● конференції «Інклюзивний розвиток бізнесу: зростання, що працює для всіх»
● круглому столі «Економіка Донбасу: сучасні проблеми, перспективи розвитку, пріоритети правового забезпечення»
● засіданні Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності
● зустрічі-консорціумі за програмою «Enterprise Europe Network»
● стратегічній сесії програми «Fit for partnership with Germany»
● навчальній програмі «How to Export to Canada»
● сертифікаційній програмі тренінгів для консультантів з експорту до ЄС
● III Форумі Креативних Індустрій
● виставці KIEV FASHION 
● навчально-інформаційній поїздці  до Німеччини «Підтримка кластерних ініціатив в Україні»
● конференції «1 Forum 2018»
● національній консультації з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій
● засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва   

РОБОТА В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ДЛЯ МСБ: 

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ»

17 травня відбувся Круглий стіл «Публічні 
закупівлі для МСБ: лайфхаки для розвитку», 
організатором якого виступив Центр під-
тримки бізнесу м. Краматорськ, оснований 
на базі Донецької торгово-промислової па-
лати за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи 
EU4Business. 

Захід став платформою для обговорення 
можливостей і переваг електронних публіч-
них закупівель для МСБ регіону, проблем при 
участі у торгах, алгоритмів дій для моніторин-
гу ринку та пошуку «своїх» тендерів, аналізу 
замовників торгів, ризиків у договорах, підго-
товки успішної тендерної пропозиції, визна-
чення стратегії перемоги в аукціоні, захисту 
прав МСБ шляхом оскарження, законодавчих 
змін в 2018 році.



З метою підвищення кваліфікації фахівців підприємств і організацій Донецької області у 2018 році було 
організовано і проведено 67 семінарів, в яких взяли участь 1687 осіб.

БІЗНЕС-ОСВІТА

● 12 семінарів з бізнес-планування
● 5 семінарів-тренінгів з альтернативних методів вирішення спорів
● семінар «Введення в харчову безпеку. Принципи системи НАССР»
● тренінг-практикум «Стратегія інтернет-маркетингу та малобюджетні 
інструменти інтернет-просування»
● тренінг «Механізми спрощення митних процедур» 
● тренінг «Бренд та торгова марка: підказки для МСБ»
● тренінг «Лідерство в дії»

ЕКСПЕРТИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП
ОРГАНІЗУВАЛИ ТА ПРОВЕЛИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ:

ЗАХОДИ ЗА НАПРЯМКОМ 
«ОГРАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»

● 30 семінарів-тренінгів – 127 учасників-замовників торгів
● Круглий стіл «Публічні закупівлі для МСБ регіону: лайфхаки для розвитку» – 30 учасників
● Воркшоп «Закупівельні групи в Україні: виклики або перспективи для МСБ» 
● Тренінг «Секрети фінансової спроможності громад: організація публічних закупівель»
(м. Дніпро) – 47 учасників 
● 8 навчань у рамках навчальної програми «Прозорро. Продажі» – 176 учасників
● Інформаційно - консультаційні  послуги – 5 консультацій

 Розроблено та виготовлено робочій зошит для навчання з електронної торгової системи
«Прозорро. Продажі»

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



ФЕСТИВАЛЬ КЛАСТЕРНИХ
ІНІЦІАТИВ CLUSTERFEST'2018

6 листопада в рамках Днів кластерних і 
креативних ініціатив відбувся Фестиваль клас-
терних ініціатив ClusterFest'2018, який мав за 
мету активізацію кластерної ініціативи на До-
неччині: розвиток вже існуючих кластерних 
об`єднань та залучення в них нових підпри-
ємств, формування нових кластерів.

Фестиваль став майданчиком для діалогу, 
обміну досвідом, пошуку точок дотику, виро-
блення механізмів формалізації кластеру, а те-
матичні  дискусії та воркшопи стали поштов-
хом для генерації ідей і  розвитку ініціатив, які 
вже є або формуються в регіоні.



ДОГОВІРНО-ПРАВОВА РОБОТА

Юридичний відділ здійснює правове забезпечення діяльності Донецької ТПП, надає суб'єктам підприєм-
ництва послуги з правового забезпечення господарської та зовнішньоекономічної діяльності.

● Видано 90 сертифікатів про форс-мажорні обставини 
● Підготовлено 50 відповідей, у тому числі 49 роз’яснень та юридичних висновків
● Працює «гаряча лінія» з правових питань
● Представники відділу брали участь у круглих столах та інших заходах, що проводилися Донецькою ТПП,  
ТПП України, Донецькою обласною державною адміністрацією та ін.
Центром медіації Донецької ТПП організовано 5 семінарів-тренінгів на тему: «Використання альтернативних 
методів вирішення спорів/конфліктів, діючих програм та наявних в регіоні послуг з медіації» для 120 учасників; 
опрацьовано 5 заяв на проведення медіації.

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
● Оформлено 22 заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг
● Отримано 21 свідоцтво України на знак для товарів та послуг
● Допомога підприємцям з ведення документообігу з Укрпатентом
● Консультаційні послуги з оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності 
● Робота з роз'яснення українського законодавства в сфері інтелектуальної власності 
● Інформаційно-консультаційні заходи для суб'єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності
● Супроводження формальної та кваліфікаційної експертизи знаків, поданих на реєстрацію
● Послуги щодо забезпечення замовлення прискореної експертизи
● Розробка  програм спільної діяльності Донецької ТПП з Комісією з питань захисту від недобросовісної конку-
ренції при ТПП України та відповідними державними органами

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
● Надано 176 інформаційних послуг
● Активний обмін комерційними та тендерними пропозиціями, іншою діловою інформацією між членами Доне-
цької ТПП та іноземними компаніями, дипломатичними представництвами інших країн в Україні, зокрема Туреч-
чини, Греції, Бельгії, Чорногорії, Німеччини, Данії, Єгипту, Ірану, Іраку 
● Постійне наповнення актуальною діловою інформацією сайту палати та сторінки в  Facebook, просування 
послуг та заходів Донецької ТПП на регіональному, національному та міжнародному рівні

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Стало доброю традицією збиратися восени 
в Маріуполі на бізнес-форум  Business4Women, 
який вже вдруге організував Центр підтримки 
бізнесу м. Краматорськ, оснований на базі До-
нецької ТПП за підтримки ЄБРР у рамках іні-
ціативи EU4Business.

Більше 100 учасників зібралися для діалогу 
та обміну досвідом, аби більше дізнатися про 
розвиток жіночого підприємництва та про ін-
струменти просування власного бізнесу.

«Родзинкою» цьогорічного форуму стала 
презентація книги «Власна справа – власне 
життя», видання якої стало можливим завдяки 
ініціативі EU4Business Європейського Союзу.

БІЗНЕС-ФОРУМ
«BUSINESS4WOMEN 2018»



ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

EU4Business (ЄБРР)
Активно діє Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Краматорськ, оснований
на базі Донецької ТПП за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business.
● 4 стратегічні сесії
● 5 тренінгів для МСБ
● 4 заходи для підприємців регіону 

DIHK (KVP Ukraine)
Проект спрямований на набуття переваг від зміцнення мережі
палат та покращення надання послуг підприємствам МСБ. 
● 3 засідання робочої групи
● 2 навчальні візити до Німеччини
● 5 експертів підвищили кваліфікацію

GIZ (Fit for partnership with Germany)
Донецька ТПП виступає офіційним партнером в регіоні Програми Федерального міністерства економіки та енер-
гетики Німеччини з підготовки управлінських кадрів «Fit for partnership with Germany».
● 9 представників регіону пройшли стажування у Німеччині

GIZ «Агролабораторія «GREEN Energy/ GREEN Wave»: удосконалюючи навички та компетенції, покращує-
мо рівень інтегрованості ВПО та осіб, постраждалих від конфлікту в Донецькій області» 
Реалізується Донецькою ТПП спільно з ГО «Відкрита економіка», Донецьким обласним ЦЗ, Донецьким ЦПТО ДСЗ.
● Презентація проекту з елементами фокус-групи
● Круглий стіл за участі представників громадськості, держави та бізнесу 

UNDP «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств»:
Проект має на меті прискорення розвитку сектору МСП в Україні шляхом зміцнення потенціалу членських біз-
нес-об’єднань, що дозволить забезпечити ефективнішу діяльність, якісніші послуги для бізнесу та активізацію 
публічно-приватного діалогу.
● представники Донецької ТПП взяли участь в тренінговій програмі «Публічно-приватний діалог»

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



В рамках Днів кластерних і креативних 
ініціатив у Краматорську  пройшов перший 
на Донеччині Фестиваль креативних ініціа-
тив  Creative4Business'2018 для представників 
малого та середнього бізнесу, які бажають за-
проваджувати креативні ініціативи на користь 
бізнесу, знайти нові ідеї для розвитку. 

На фестивалі обговорювали, як за допо-
могою креативу вирішувати проблеми та 
лишати конкурентів позаду, створювати «ро-
дзинки», які допоможуть виділити продукт 
чи послугу серед інших, дозволять впевнено 
рухатись вперед та досягати нових обріїв.

ФЕСТИВАЛЬ
КРЕАТИВНИХ ІНІЦІАТИВ 

CREATIVE4BUSINESS'2018



НАБУТТЯ ЕКСПЕРТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Протягом 2018 року 54 співробітники Донецької ТПП підвищили експертні компетенції на курсах, 
семінарах, вебінарах та тренінгах: 

● тренінг «Роль фасилітатора у створенні, управлінні та розвитку регіональних галузевих кластерів»
● тренінг «Удосконалення процедури засвідчення документів, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічної 
діяльності»
● воркшоп «Центри медіації ТПП: кроки до успіху»
● майстер-клас для консультантів з експорту з нагоди закриття голландської програми для виробників 
одягу та взуття
● курси підвищення кваліфікації бізнес-тренерів «Школа тренерської майстерності»
● навчальна програма «How to Export to Canada»
● сертифікаційна програма тренінгів для консультантів з експорту до ЄС
● семінар «Перспективне співробітництво торгово-промислових палат Китаю та України»
● тренінг «Презентація та обговорення правил і процедур подання  проектних заявок»
● тренінг «Ведення бізнесу в умовах конфліктного середовища»
● семінар «Експертиза товарів легкої промисловості – швейні та текстильні вироби»
● курси «Експертна грошова оцінка земельних ділянок»
● курси «Оцінка об'єктів в матеріальній формі» 
● інформаційно-атестаційний семінар «Функціонування системи карнетів АТА в Україні»
● тренінг «Діагностика потреб підприємців МСБ»
● тренінг «Аналітичний огляд - аналіз даних та методологічні ресурси для підтримки українського бізнесу»
● вебінар «Презентація концепції «Електронна ТПП»
● навчання у Німеччині «Вимоги до якості та безпеки сільськогосподарських продуктів харчування у ЄС»
● тренінг «Основні елементи державних закупівель у ЄС»
● семінар з питань інвестицій та торгівлі провінції Хубей (КНР) з Україною
● тренінг «PR, копірайтинг, робота зі ЗМІ»
● тренінг «Лабораторія зі співпраці для участі в багатосторонніх партнерствах»

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Протягом 2018 року відбулися 12 засідань 
галузевих Комітетів Донецької ТПП, які є по-
стійнодіючими консультативно-дорадчими 
органами, що виражають конкретні інтере-
си членів Донецької ТПП та  організацій, які 
об'єднують малий і середній бізнес.

Діяльність Комітету по малому і середньо-
му бізнесу, Комітету з розвитку агропромисло-
вого комплексу та природокористування, Ко-
мітету з розвитку жіночого підприємництва, 
Комітету з підприємництва в сфері туризму, 
курортно-рекреаційної, ресторанної та готель-
ної діяльності спрямована на сприяння ство-
ренню умов для розвитку підприємницької 
діяльності в Донецькій області.

ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛУЗЕВИХ
КОМІТЕТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП






