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Шановні колеги та партнери!
Дорогі друзі!

Пішов в історію непростий 2019 рік. Не раз він перевіряв Донецьку 
торгово-промислову палату на міцність та вміння долати труднощі.

На початку минулого року колектив Донецької ТПП і вся система 
торгово-промислових палат України понесли непоправну втрату –  пере-
стало битися серце Ельвіри Севост'яненко. Палата витримала болісний 
удар і в черговий раз довела, що готова відповідати викликам часу і пра-
цювати на благо Донеччини та України.

Разом із тим 2019-й подарував нам багато яскравостей, пов'язаних з 
нашою діяльністю. Однією з таких подій стало святкування 55-річчя від 
заснування ДТПП. За роки успішної роботи Палата стала невіддільною 
частиною системи ТПП України, ми об’єднуємо зусилля 900 підприємств 
і організацій, які відомі не тільки на Донеччині, але і за її межами.

У 2019 році Донецька ТПП сумісно з партнерами виступила органі-
затором понад п'ятдесяти різноманітних заходів, які зацікавили дуже 
широке коло представників влади, бізнесу та громадськості. Яскравим 
прикладом стали Форум «B4W», Дні кластерних та креативних ініціатив, 
проведена спільно з Донецькою ОДА та Програмою ООН в Україні у Києві 
виставка «Схід-Експо 2019» і Національна практична конференція «Під-
приємництво в епоху глобальних змін: гра за новими правилами». Вже 
стало доброю традицією спільно з керівництвом області вшановувати 
кращих представників малого та середнього бізнесу переможців та лау-
реатів конкурсу «Підприємець року Донецької області – 2019».

Донецька торгово-промислова палата одним із своїх стратегічних 
завдань бачить надійний захист інтересів малого та середнього бізнесу,  
і в цьому чимала заслуга колективу однодумців ДТПП, які, вміло вико-
ристовуючи свій досвід та знання, успішно розв'язують питання, що 
з'являються перед підприємництвом та оперативно реагують на виклики 
часу. Зокрема, у 2019 році поновив роботу постійно діючий третейський 
суд. Продовжують роботу 4 галузевих Комітети, та у 2019 році розпочав 
діяльність новий комітет підприємців.

Ми націлені на успіх і для цього є весь необхідний потенціал: міцні 
кадри, зв’язки, контакти за кордоном, досвід організації різноманітних 
заходів та бажання надалі втілювати в життя нові інноваційні підходи.

Зараз не час зупинятися на досягнутому і втрачати віру в майбутнє. 
Саме віра у власні сили спонукає нас до нових звершень у 2020 році! 

Максим
Ануфрієв

Президент Донецької
торгово-промислової  
палати

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Зоряне небо – це велика таємниця, що здавна манить до себе незвичними можливо-
стями. А чи рахував хтось ці можливості? Може зробимо це разом?

За сучасними уявленнями Всесвіт виник приблизно 13,7 млрд років тому внаслідок 
Великого Вибуху. Відтоді він постійно еволюціонує та розширюється, причому 
розширення нині відбувається з прискоренням.

У безкрайньому Всесвіті є велика Галактика Бізнесу. У ній сила-силенна великих і 
маленьких планет. В самому центрі Галактики сяє яскрава зірка на ім’я Успіх, навколо 
якої по орбітах невпинно кружляють дивні ТПП-планети. Зупинимося на одній із них – 

на ПЛАНЕТІ DCCI.
Живуть на ній дивні створіння. Вони дуже схожі на землян, такі ж гарні й розум-

ні, але вічно поспішають, постійно вчаться та рідко думають про себе. Вони прагнуть 
допомагати іншим мешканцям Галактики та створювати бізнес-гармонію – надзвичайно 

продуману систему правил і законів, яких чітко повинні дотримуватись усі небесні тіла…



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

ВІЗІЯ

Донецька ТПП – найпотужніша бізнес-членська організація в регіоні, органічно інтегрована в національну та 
світову екосистему Палат, мережа ділових контактів та висококваліфікованих експертів, консолідований голос 
бізнесу та універсальна комунікаційна платформа для розвитку регіональної економіки.

ЦІННОСТІ

ПРИНЦИПИ

● професійність
● відповідальність
● незалежність
● довіра

ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДТПП У 2019 РОЦІ ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ 
ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

● зовнішньоекономічна діяльність
● представницька діяльність
● участь у міжнародних проєктах
● сприяння залученню інвестицій у регіон
● робота з МСБ 
● надання бізнес-послуг 

ДОНЕЦЬКА ТПП - ЦЕ...

● незалежність
● довіра
● репутація
● соціальна відповідальність

● репутація
● командність
● проактивність

● стабільність
● унікальність
● інтелектуальний потенціал

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



«Х'юстон, у нас проблеми!» – ця фраза 
належить командиру космічної місії «Аполлон 13» 
Джону Леонарду Свайгерту. На щастя, екіпаж 
подолав складнощі та навіть поставив незапла-
нований рекорд віддалення пілотованого апарату 
від Землі – 401 056 км!

Про те, щоб бізнес-мандрівники не мали проблем, а свої зусилля направляли лише на 
досягнення нових обріїв успіху, дбають фахівці з планети ДТПП. Усі послуги можна гарантовано 
отримати, якщо використовувати ПАКЕТНЕ ЧЛЕНСТВО. І це, як правило, подобається власникам 
бізнесу – адже є можливість зосередитися на розвитку, тобто більше заробляти. 

Х'юстон,

у нас

проблеми!



Станом на 1 січня 2020 року Донецька торгово-промислова палата об’єднує 900 підприємств 
та підприємців. Для членів Палати діє розроблене в 2019 році Пакетне членство.

РОБОТА З ЧЛЕНАМИ ПАЛАТИ

● Форуми, конференції – 5
● Бізнес-місії, виставки – 5
● Зустрічі з питань міжнародного співробітництва – 3
● Засідання галузевих комітетів та ради підприємців – 16
● Зустрічі з представниками влади – 3
● Семінари, тренінги – 45
● Конкурси – 2
● Тематичні зустрічі – 5

● у тренінгах – 230
● у заходах –   630
● у комітетах – 536

ДОНЕЦЬКОЮ ТПП БУВ ПРОВЕДЕНИЙ 51 ЗАХІД: 

900
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

9%20%
Малі та
мікро-

підприємства

Середні
підприємства 

Великі
підприємства

71%

71%
19%

10%

*

 Донецька ТПП, ЦА

Відділення в місті Краматорськ 

Відділення в місті Маріуполь 

Кількість учасників заходів:

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



А чи знаєте ви, що понад 300 тисяч людей стверджують, наче вони пережили викрадення 
інопланетянами? Історій про існування різних  рас і різновидів гуманоїдів величезна кількість. 
У будь-якому випадку, вірити цим розповідям чи ні – вирішувати тільки вам, але запитання 
«А що ви зробите, якщо вас викрадуть інопланетяни?» – ніколи не застане мешканців планети 
ДТПП зненацька. Адже прибульцям відразу запропонують пройти навчання, взяти участь 
у семінарах, тренінгах, воркшопах, відвідати виставки, об'єднатися у кластери або навіть 
створити ПРОФІЛЬНІ КОМІТЕТИ!



Дата Захід

25 січня Навчання фахівців ДТПП у завершальному курсі «UCCI & CTA Certification Training 
Programme for Advisors on Exporting to the EU»

15 березня Участь фахівців ДТПП у семінарі для експортерів «Як застосовувати положення 
Конвенції  Пан-Євро-Мед»

22 березня Участь віце-президента Донецької ТПП в урочистому заході з нагоди Національного свята 
Грецької Республіки

8 травня
Участь фахівця ДТПП у тренінгу в рамках проєкту британського Фонду ефективного 
управління (GGF) «Підтримка відповідності експортно-орієнтованих МСБ вимогам ЄС 
до безпечності продукції»

29-31 травня Участь 29 підприємців від Донецької ТПП у VIIІ Міжнародній виставці China Homelife 
Show 2019, (Варшава, Польща) 

3 червня  Участь президента Донецької ТПП у заході «Український експортний тиждень-2019: 
V Національний експортний форум»

14-27 червня Участь віце-президента Донецької ТПП у семінарі «Перспективне співробітництво торго-
во-промислових палат Китаю та України», (Фучжоу, КНР)

4 липня Зустріч президента ДТПП з представниками міжнародного проєкту KVP Ukraine 

24 липня Участь фахівця ДТПП у тренінгу «Інструменти ділової крос-культурної комунікації» за 
підтримки проєкту KVP Ukraine

27-28 серпня Участь фахівців ДТПП у тренінгу «Ораторська майстерність і ефективна комунікація» 
(Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України»).

20-30 жовтня Проведення бізнес-консультацій для 6 малих підприємств регіону на замовлення Danish 
Red Cross

16-20 вересня  Участь представників ТПП у навчальній програмі з експорту до Канади

16 вересня Участь президента і віце-президента Донецької ТПП у тренінгу CIPE для керівників топових 
бізнес-асоціацій України та Узбекистану

15-18 жовтня Участь президента Донецької ТПП у засіданні робочої групи Платформи Єврокомісії 
«Трансформація вугільних регіонів», (Брюссель, Бельгія)

21-25 жовтня Бізнес-візит жінок-підприємниць текстильної галузі до Німеччини

12-13 листопада Участь віце-президента Донецької ТПП у Першій міжнародній конференції жінок- 
підприємниць «Успіх в тобі»

17-23 листопада Навчальна поїздка експерта ДТПП до Польщі з відвідуванням виставки Fast Textile

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Уявіть, що ви – відомий зоряний виробник, який хоче застрахувати 
свою справу від жорстоких корсарів. Адже, на жаль, посягання на 
інтелектуальну власність – не фантастика.

ТОРГОВІ МАРКИ, СЕРТИФІКАТИ, ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ допоможуть отримати  на планеті 
ДТПП. Тож можна не занурюватися в юридичні тонкощі без ризику 
втратити багато більше. Усвідомлення цієї космічної істини веде до 
прориву з надзвуковою швидкістю.



 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

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
Надання консультацій та послуг підприємцям щодо розвитку їх експортної діяльності

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

 Надання комплексного супроводу підприємств на доступ до ринків ЄС:  
 вивчення вимог
 супроводження процедур сертифікації за вимогами ринку ЄС харчової продукції та 
      отримання дозвільних документів 
 аналітичні дослідження ринку ЄС

 Консультування представників підприємств регіону з питань експорту в рамках Угоди про 
       Асоціацію між Україною та ЄС з питань:
 підтвердження 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

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



По всьому світу гігантські вуха радіотелескопів чуйно ловлять сигнали з інших 
галактик. Вчені навіть створили  Лінкос – мову для порозуміння всіх можливих 
розумних позаземних форм життя.

На планеті ДТПП завжди готові до спілкування з розумними представниками 
інших світів, а поки що БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ готує офіційні документи для малого, 
середнього та великого бізнесу, а також особисті документи для фізичних осіб.

А ще для вільного спілкування на планеті ДТПП активно використовують 
медіацію та телепатію. Скільки бізнес-питань вирішується лише завдяки щирим 
усмішкам і дружнім потисканням рук!

CCID
DIPH

DCCI

DIHK

ДТ
ПП



ІНОЗЕМНІ ПЕРЕКЛАДИ

ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ ЕКСПЕРТАМИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП:

 надано 813 послуг з експертизи:  
● 369 із заповнення сертифікатів EUR-1
● 118 з визначення кодів УКТ ЗЕД, ДКПП 016:2010
● 46 з вивчення технологічного процесу підприємства
● 39 автотранспортних засобів
 засвідчено
● 11998 сертифікатів походження 
● 782 висновки про походження товарів
 видано 565 нових свідоцтв про присвоєння товарам ідентифікаційного номеру в міжнародній системі GS1

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Донецька ТПП має можливість компетентно, об’єктивно та кваліфіковано надавати послуги, сприяючи 
просуванню вітчизняної продукції, у тому числі й підприємств – членів Палати, на вітчизняні та зарубіжні ринки.
Оформлено 2744 митні декларації
Видано 6 карнетів АТА
Надано 3105 послуг СТЗ

Відділом іноземних перекладів Донецької ТПП здійснювався переклад та експертиза ідентичності 
перекладів документації:  
● 248 замовлень
● 76 замовників
● 9 мов перекладу
● 1700 аркушів формату А4
● 2 професійні перекладачі

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Поступово бізнес-клімат і правила гри в нашій  
галактиці змінюються – нехай трохи повільно, але і так 
само незворотньо. Єдине, що стримує пізнання істини – 
це нестача навчених, кваліфікованих і готових працювати 
за новими умовами мешканців зоряного світу.

На планеті ДТПП це розуміють і весь час навчаються, 
бо пізнання світу та самопізнання – не порожні слова, а 
складова буття.

Річний звіт 
донецької 
ТПП 2019 



ПОНАД 1000 УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МСБ:

● 13 засідань галузевих Комітетів Донецької ТПП – 536 учасників
● 4 засідання  Регіональної ради підприємців в Донецькій області – 136 учасників
● 1 круглий стіл  – 35 учасників
● 4 бізнес-зустрічі – 100 учасників
● конференція – 150 учасників
● церемонія нагородження переможців конкурсу «Підприємець року» –  130 учасників

ПРЕДСТАВНИКИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП БРАЛИ УЧАСТЬ У:
● V Національному експортному форумі ТПП України
● зустрічі робочої групи Платформи Єврокомісії «Трансформація вугільних регіонів», м. Брюссель (Бельгія)
● Першому інвестиційному форумі «RE:THINK. Invest in Ukraine»
● робочій групі у рамках партнерського проєкту між Асоціацією торгово-промислових палат Німеччини   

(DIHK) і ТПП України, а також регіональними ТПП
● заході «Український експортний тиждень-2019: V Національний експортний форум»
● зустрічі з представниками міжнародного проєкту KVP – Ukraine
● зустрічі з експертом Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»,
● робочій зустрічі ініціативної групи «BISC Network Beyond 2020 з ЄБРР: спільне обговорення результатів»
● проведенні В2В зустрічей у рамках виставки «Схід-Експо 2019»
● V національному виноробному форумі
● III Національному форумі розвитку МСБ 2019: «ЗРОСТАЙМО РАЗОМ!»
● Першій міжнародній конференції жінок-підприємниць «Успіх в тобі»
● семінарі «Перспективне співробітництво торгово-промислових палат Китаю та України», Китай
● робочій зустрічі з головою ДМСУ М. Нефьодовим
● в економічній місії з України до Польщі за напрямком «Легка промисловість»
● форумі тренерів та асистентів Національної навчальної програми з експорту до Канади
● I Міжрегіональному форумі «Ефективні партнерства для сталого розвитку територій»
● стратегічній зустрічі мереж Центрів інформаційної підтримки бізнесу у рамках проєкту EU4BUSINESS: 

Network of Business Support Centres in Ukraine
● презентації Дорожньої карти імплементації проєкту «City – to City»
● спеціальному заході у рамках інвестиційного форуму «Підприємницька подорож програмами EU4Business»
● робочій зустрічі для підбиття підсумків 2019 р. та розгляду Операційного плану на 2020 р.

РОБОТА В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Нічне небо всипане зірками, і ці зірки неймовірно далекі. 
Відстані у космосі вимірюються у світлових роках – це близько 
9 трильйонів кілометрів, саме стільки пройде світло за рік.

Альфа Центавра – найближча до планети ДТПП зірка – 
знаходиться на відстані 4 світлових роки. Тому центуріанці 
ще не знають, що iPhone 11 Pro Max став дешевше.

Отже, ви хотіли б знати, як працюють комунікаційні 
системи сьогодні та яких зоряних висот може досягти 
ваш бізнес у далекому майбутньому? На планеті ДТПП 
активно діє СИСТЕМА БІЗНЕС-ОСВІТИ та ІНФОРМАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ, що дозволяє підприємцям скорочу-
вати шлях до досягнення креативних цілей.

Чим не машина часу?



З метою підвищення кваліфікації фахівців підприємств і організацій Донецької області у 2019 році 
було організовано та проведено 45 семінарів, на яких були присутні 1026 осіб.

БІЗНЕС-ОСВІТА

● 16 тренінгів
● 2 семінари
● Бізнес-гру «Карта трендів: «прокачай» свій бізнес»
● Воркшоп «Мистецтво діалогу через ненасильницьке спілкування. Бізнес-перемовини і не тільки...»
● Бізнес-коворкінг «Бізнес-комунікації: кращі практики для МСБ»

ЕКСПЕРТИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП
ОРГАНІЗУВАЛИ ТА ПРОВЕЛИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ:

ЗАХОДИ ЗА НАПРЯМКОМ 
«ОГРАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»

● 32 семінари-тренінги – 73 учасники-замовники торгів
● Інформаційно-консультаційні послуги – 17 консультацій
● Участь експерта у навчальній програмі «Підвищення рівня співпраці та довіри при спільній участі у 
міжнародних та національних державних закупівлях» – TENDER TOGETHER

НАБУТТЯ ЕКСПЕРТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

На 31 грудня 2019 року штатна чисельність працівників Донецької 
торгово-промислової палати становила 80 осіб.

Постійно на контролі перебуває питання підвищення експертних 
компетенцій. 
● 52 співробітники Донецької ТПП пройшли навчання за місцем 
роботи
● 34 співробітники Донецької ТПП були залучені до навчання на  
курсах, семінарах, конференціях, тренінгах

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



За складних, мінливих часів у бізнесі діє принцип «Усе зайве – за борт зорельоту!».
Юридичний відділ планети ДТПП надає послуги з правового забезпечення господарської та 

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктам підприємництва.
До речі, у 1967 році 102 країни Землі підписали Договір про космос, і він діє!
У суспільства з’являються нові потреби і мешканці планети ДТПП оперативно на них 

реагують. У 2019 році на базі ДТПП поновив роботу ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД.
Звернутися до нього можуть члени Донецької ТПП, будь-хто з підприємців і навіть мешканці 

інших галактик, що прагнуть до справедливості.



ДОГОВІРНО-ПРАВОВА РОБОТА

Юридичний відділ здійснює правове забезпечення діяльності Донецької ТПП, надає суб'єктам підпри-
ємництва послуги з правового забезпечення господарської та зовнішньоекономічної діяльності.
● Видано 48 сертифікатів про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 
● Підготовлено 57 відповідей, зокрема 14 роз’яснень та юридичних висновків
● Працює «гаряча лінія» з правових питань
● Надаються консультації з питань альтернативних шляхів вирішення конфліктів
У 2019 РОЦІ ПОНОВИВ РОБОТУ ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО- 
ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
● Оформлено 31 заявку на реєстрацію знаків для товарів та послуг
● Отримано 20 свідоцтв 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 в 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

ДІЯЛЬНІСТЬ ДТПП У МЕДІА-ПРОСТОРІ

● Надано 117 інформаційних послуг
● Протягом року відбувався активний обмін комерційними та тендерними пропозиціями, іншою діловою 
інформацією між членами Донецької ТПП та іноземними компаніями, дипломатичними представництвами 
інших країн в Україні, зокрема Туреччини, Греції, Бельгії, Чорногорії, Німеччини, Данії, Єгипту, Ірану, Іраку 
● Постійне наповнення актуальною діловою інформацією сайту Палати – donetskcci.com/news, сторінки у  
Facebook – www.facebook.com/Donetskcci та Центру підтримки експорту – export-ua.com
● Просування послуг та заходів Донецької ТПП на регіональному, національному та міжнародному рівнях

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



Пам’ятаєте, як у дитинстві ми читали фантастику і мріяли, що вона стане реальністю?
Чимало хто хотів бути й космонавтом, прослідковуючи життєписи героїв-підкорювачів 

галактик із творів Айзека Азімова. В дорослому житті такі дороги підкорились одиницям, 
напевне, тим, хто зумів залишитися впертим мрійником і великою дитиною в душі. Але в 
арсеналі науковців  достатньо неймовірних проєктів. 

Сьогодні Ілон Маск відправляє своє авто, яке не потребує бензину, кудись у космічні 
безодні й обіцяє ще за декілька років відправити до інших планет нас з вами!

Ми крокуємо в ногу з часом.



ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Краматорську –  ЄБРР (EU4Business)
Програма реалізується ЄБРР і фінансується в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
● 4 заходи для підприємців регіону
● 3 тренінги для МСБ
● навчання та підвищення експертних компетенцій експертами Донецької ТПП 

DIHK (KVP Ukraine)
Проєкт спрямований на набуття переваг від зміцнення мережі палат та покращення надання послуг 
підприємствам МСБ. 
● 3 засідання робочої групи
● 4 тренінги для експертів Донецької ТПП
● 2 тренінги для МСБ

GIZ (Агролабораторія «GREEN Energy/ GREEN Wave»: удосконалюючи навички та компетенції, покра-
щуємо 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. За безпосередньої участі Донецької ТПП організовано та проведено:
● 2 ділові зустрічі у форматі meet-up
● 1 інтерактивна дискусія

«Нова енергія — нові можливості для сталого розвитку Донбасу»
Реалізується спільно з Центром екологічних ініціатив «Екодія», Луганським обласним правозахисним центром «Аль-
тернатива» та незалежною німецькою організацією з розвитку та охорони навколишнього середовища «Germanwatch».
●Меморандум про партнерство і створення Платформи сталого розвитку вугільних міст Донецької області

Канадсько-український проєкт підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS)
● підготовлено та проведено тренінг для МСБ
● 2 представники ДТПП брали участь у форумі тренерів та асистентів Національної навчальної програми з 
експорту до Канади

Підвищення рівня співпраці та довіри при спільній участі у міжнародних та національних державних 
закупівлях
Реалізується спільно з Українською Асоціацією Меблевиків та Українською Асоціацією Візуальної Індустрії за 
підтримки Швейцарського бюро співробітництва.
● ток-шоу «Вечірній Tender»
● 2 тренінги в рамках навчальної програми «TENDER TOGETHER»

● Фестиваль «Дні кластерних і креативних ініціатив» 
● 3 візити до Німеччини

● 1 фінальний підсумковий захід за проєктом

ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ!



У 2000 році інженер НАСА Девід Смітерман опублікував проєкт фантастичного космічно-
го ліфта. Гігантська, висотою понад 50 кілометрів, наземна вежа буде з'єднана з невеликим 
астероїдом. А по тросах будуть переміщатися платформи з електромагнітними двигунами, 
що перевозять пасажирів і вантажі.

Ви знаєте про цей проєкт і навіть пакуєте валізи для подорожі у «космічному 
ліфті»? Тоді одне невелике попередження: не забувайте про Карнет АТА! На планеті 
ДТПП вам видадуть уніфікований міжнародний митний документ. 

Бажання невпинно рухатися вперед і вгору – це відмінна риса навчених, 
кваліфікованих і готових працювати за новими умовами мешканців зоря- 
ного світу.





dcci@donetskcci.com 
donetskcci.com

export-ua.com
facebook.com/Donetskcci

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

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

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

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

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

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


