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Шановні керівники підприємств,          

                    підприємці! 
 
Закарпатська торгово-промислова палата – провідна бізнес 

асоціація регіону, діяльність якої направлена на підтримку 
підприємництва та побудову конструктивного діалогу між бізнесом 
та владою шляхом взаємодії з вітчизняними та зарубіжними 
компаніями, центральними, регіональними та муніципальними 
органами державної влади, дипломатичними представництвами, 
акредитованими в Україні, а також міжнародними організаціями та 
фондами, що сприяють розвитку торгівлі та залученню інвестицій. 

 

Сьогодні Закарпатська ТПП об’єднує більше 200 підприємств, 

організацій та приватних підприємців, які користуються перевагами 

членства в палаті, що включає  в себе широкий спектр послуг, 

життєво необхідних для динамічного розвитку підприємства, зокрема: 

 

 представництво інтересів підприємництва в органах 

державної влади та на міжнародному рівні; 

 організація і проведення економічних форумів та проведення 

економічних місій, в т.ч. й на міждержавному рівні, 

участь/відвідання спеціалізованих міжнародних виставок, з 

метою встановлення нових і розширення існуючих 

зовнішньоекономічних зв’язків, підтримки експортно-імпортного 

потенціалу; 

 участь у міжнародних інвестиційних  форумах та конгресах, 
їх технічне супроводження, надання допомоги в підготовці 
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презентаційних матеріалів, а також у оформленні візових та 

відповідних платіжних документів;  

 проведення експертизи кількості і якості товарів оформлення 

експертного висновку та оформлення сертифікатів країни 

походження товарів та послуг; 

 оформлення та видача карнетів АТА – уніфікованих митних 

документів для здійснення тимчасового вивезення чи транзиту 

товарів до третіх країн без сплати мита й інших зборів і 

податків, надання консультацій стосовно проведення експертиз, 

сертифікації, митного оформлення, а також надання цінової 

інформації; 

 експертна оцінка рухомого та нерухомого майна, цілісних 

майнових комплексів, нематеріальних активів, прав на 

інтелектуалу власність, літальних апаратів, судноплавних 

засобів, автотранспортних засобів, обладнання і т.д.; 

 виконання перекладу документів більш ніж на 40 іноземних 

мов, проведення експертизи перекладу на відповідність оригіналу 

та завірення їх, надання інших послуг перекладача (усний, 

синхронний переклад тощо); 

 надання послуг медіаторів у процесі переговорів щодо 

врегулювання спорів та розв’язання конфліктів;  

 послуги постійно діючого арбітражного та третейського 

судів, арбітражного керуючого, підготовка матеріалів до 

розгляду та захист інтересів в МКАС та Морській 

арбітражній комісії при ТПП України, опрацювання 

документів для підтвердження настання форс-мажорних 

обставин, а також інших юридичних послуг з підготовки 

пакетів документів для реєстрації/ліквідації суб’єктів 

господарювання тощо;  

 присвоєння товарам штрихових кодів та оформлення 

документації для вступу в члени Асоціації товарної нумерації 

України «GS1 Україна»; 

 реєстрація торгової марки, отримання патенту на 

промисловий зразок, оформлення сертифікатів відповідності та 

їх реєстрація у системі сертифікації “CERTEX”, сертифікація 

технічних умов, сертифікація якості по системі ISO; 

 поширення інформації про підприємство, комерційні 

пропозиції, інвестиційні проекти в національних та міжнародних 

базах даних систем торгово-промислових палат, а також 

організацій-партнерів; 



 доступ до маркетингової інформації, аналогів якої не формує 

жодна організація в Україні (комерційні запити зарубіжних 

компаній, плани вітчизняних та міжнародних виставкових 

заходів, інформація про зарубіжні тендери, форуми, грантові 

програми і т.д.); 

 широкий спектр навчальних програм (проведення навчання  

з питань державних закупівель, навчальних курсів з іноземних 

мов, курсів для бухгалтерів, фінансистів, маркетологів, 

спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, залучення 

інвестицій, захисту інтелектуальної власності, екології, 

енергозбереження, тощо), можливість організації 

спеціалізованих навчальних заходів, курсів підвищення 

кваліфікації на замовлення підприємств-членів  

Закарпатської ТПП. 

Окрім того, підприємства, які є членами Закарпатської 

ТПП, вносяться нами до Реєстру надійних партнерів, що 

визнається зарубіжними та українськими суб’єктами.  

 

За консультацією з питань членства в Закарпатській ТПП 

звертайтесь до фахівців Закарпатської ТПП, а також 

начальника оргвідділу, спеціаліста по роботі з членами палати: 

Юсипович Ольги Василівни (e-mail: yuol@tpp.uzhgorod.ua  або по 

тел. +380-312-66-94-59). 

 

Ми будемо раді якщо Ваше підприємство стане частиною 

ділової спільноти Закарпаття та України.  

 

 

 

З повагою, 

 

віце-президент ТПП України, 

президент Закарпатської ТПП                                    Отто Ковчар 

 

 
 

ЗАЯВА на вступ до Закарпатської ТПП 

АНКЕТА члена Закарпатської ТПП 
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