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Навчальна робота 
 

 12-13 травня, 7-8 вересня та 18-19 листопада 2021 року Чернівецька 
ТПП організувала та провела навчання з питань здійснення закупівель на 
електронних майданчиках та функціонування систем електронних закупівель 
ProZorro для розпорядників бюджетних коштів. 

У навчаннях взяло участь понад 70 відповідальних осіб за здійснення 
електронних закупівель з 57 установ та організацій Чернівецької області. 

На заходах розглядалися основні принципи роботи електронних 
закупівель, практичні приклади проведення закупівель. Учасники отримали 
детальну інформацію щодо вимог закону України «Про публічні закупівлі» 
та розглянули ряд практичних питань функціонування системи електронних 
закупівель, а також мали змогу отримати відповіді на проблемні питання від 
лекторів-практиків, фахівців ПП "Юридична фірма "Світ права" Ірини Корди 
та Тамари Бахтіної. 

Після завершення навчання, учасники отримали іменні сертифікати про 
проходження навчання та збірники відповідних нормативно-правових актів.  

 
 24-25 червня та 6 серпня 2021 року Чернівецька торгово-промислова 

палата спільно з Головним управлінням Пенсійного фонду України в 
Чернівецькій області та Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Чернівецькій області провела семінари з питань 
переведення паперових трудових книжок в електронну форму та 
впровадження електронних листів непрацездатності. В зазначених заходах 
прийняли участь 62 зацікавлених представники від 30 підприємств, установ і 
організацій області.  

Учасники семінару прослухали інформацію щодо нововведень в 
законодавстві, отримали вичерпні відповіді на запитання із запропонованих 
тем від кваліфікованих фахівців. 

За результатами навчання учасники навчання отримали сертифікати та 
відповідні інформаційно-методичні матеріали. Крім того, було досягнуто 
домовленості між організаторами навчання про подальшу співпрацю в плані 
надання консультацій з питань переходу на електронні трудові книжки та 
впровадження електронних листів непрацездатності. 

 

Сприяння розвитку підприємництва 
 15 січня 2021 року відбулась зустріч президента Чернівецької 

торгово-промислової палати Василя Ляховича з першим заступником голови 
Чернівецької обласної ради Миколою Гуйтором. 



Під час зустрічі президент палати ознайомив М.Гуйтора з основними 
напрямками діяльності Чернівецької ТПП та досягненнями в роботі за 
останні три роки. Зокрема, відзначив, що за ініціативою палати, починаючи з 
2016 року, щорічно, шляхом ротації, проводиться трьохсторонній українсько-
румунсько-молдовський бізнес форум, а з 2019 року була започаткована 
міжнародна виставка "Вироблено в Єврорегіоні "Верхній Прут".  

Окремо були обговорені перспективні напрямки та можливості 
експорту продукції буковинських виробників до країн Європейського Союзу. 
Василь Ляхович, зокрема наголосив, що представники європейського бізнесу 
зацікавлені у налагодженні довготривалих ділових зв’язків з потенційними 
українськими партнерами. Перспективними напрямками співпраці 
вбачаються: переробка та експорт продукції садівництва, сільського 
господарства, легкої промисловості, деревини тощо. 

В ході зустрічі було відзначено, що на сьогодні система торгово-
промислових палат залишається найбільш важливою та дієвою мережею 
підтримки підприємництва в Україні, яка створює умови для підвищення 
конкурентоспроможності бізнесу. В даний час дбати про перспективи 
розвитку - це передусім шукати нові ринки збуту. 

У вирішенні цих проблем палата використовує наявну у них базу даних 
та пропозицій. Окрім того залучаються можливості Центру підтримки 
експорту при ТПП України, Ради експортерів та імпортерів при МЗС 
України, міністерства економіки України, представництва ТПП України за 
кордоном. 

 
 Чернівецька торгово-промислова палата забезпечила участь окремих 

членів палати в онлайн-семінарі «Експорт послуг: як вийти на зарубіжні 
ринки», який був організований 8 вересня 2020 року у взаємодії з державною 
установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». В рамках заходу 
була презентована освітня програма Service Export Ukraine та організована 
панельна дискусія щодо можливостей для експорту в сфері послуг. 
 

 24 вересня 2021 року, в рамках робочого візиту президента Торгово-
промислової палати України Г.Чижикова до Чернівців, були організовані 
його зустрівся з чернівецьким міським головою Р. Клічуком, головою 
Чернівецької обласної ради О.Бойко та головою Чернівецької ОДА 
С.Осачуком. 

В рамках зазначених зустрічей Г.Чижиков ознайомив місцевих 
посадовців з основними напрямками діяльності ТПП, трендами в економіці, 
діяльністю над залученням інвестицій та досягненнями в роботі за останні 
роки. 

Окремо обговорювалися перспективні напрямки взаємодії ТПП 
України та Чернівецької ТПП з органами місцевого самоврядування області, 
зокрема щодо сприяння формуванню привабливого інвестиційного іміджу 
Буковини серед потенційних інвесторів, пошуку нових закордонних ринків 
збуту та популяризації продукції місцевих виробників в середині країни. 



Пріоритетами в цьому напрямку визначено переробку та експорт продукції 
садівництва, сільського господарства, легкої промисловості, деревини тощо. 

Наголошено, що на сьогодні Торгово-промислова палата залишається 
найбільш важливою та дієвою регіонально розгалуженою громадською 
організацією в Україні та з мережею партнерств за кордоном, яка створює 
умови для підвищення конкурентоспроможності бізнесу.  

За результатами зустрічі з С.Осачуком було підписано меморандум про 
співпрацю між Чернівецькою обласною державною адміністрацією та 
Торгово-промисловою палатою України, який серед іншого, передбачає 
взаємодію у питаннях впровадження у краї сучасних технологій 
виробництва, налагодження нових торгово-економічних зв’язків, спільну 
роботу над проблемами, що виникають у місцевих експортерів та іноземних 
інвесторів.  

Крім того, Г.Чижиков відвідав низку підприємст-експортерів області, 
зокрема ТОВ "Вікна стиль" та ТОВ "Лілак" де обговорив питання просування 
продукції вітчизняних виробників за кордон та шляхи подолання існуючих 
проблем в організації експорту. 

 
  За результатами візиту до Чернівців президента ТПП України 

Г.Чижикова, з метою підвищення ролі об’єднаних територіальних громад у 
вирішенні питань економічного розвитку регіону, Чернівецька ТПП 
підготувала пропозиції до спільного плану заходів з Чернівецькою обласною 
радою, які серед іншого передбачають:  

- започаткування практики поетапного проведення на базі Чернівецької 
ТПП презентацій економічних можливостей громад; 

- організацію цільових ділових поїздок в інші області та країни для 
вивчення кращого досвіду розвитку підприємництва, а також перейняття та 
запровадження інноваційних технологій виробництва у сільському 
господарстві, садівництві та тваринництві; 

- з метою підвищення обізнаності з питань просування продукції 
місцевих виробників на міжнародні ринки організувати на базі Чернівецької 
ТПП курс цільових лекцій, із залученням у якості спікерів провідних 
українських фахівців в даній сфері; 

- залучення підприємців громад до участі у виставкових заходах, що 
організовуються на території країн-учасниць Єврорегоіну «Верхній Прут»; 

- забезпечення участі (офлайн/онлайн) місцевих підприємців у 
міжнародних економічних форумах, виставках та презентаціях, сприяти їх 
включенню до складу делегацій та ділових місій системи торгово-
промислових палат України для участі у міжнародних заходах. 
 

 Президент Чернівецької ТПП В.Ляхович представив інтереси членів 
палати на інвестиційному форумі «Інновації та інвестиції в епоху творчого 
руйнування», який відбувався в Чернівцях 1-2 жовтня 2021 року. 

Під час дискусійних панелей: "Інновації в економіці" та "Інвестиційна 
промоція: побудова іміджу, можливості для інвестора, генерація інновацій 



присутнім, серед іншого, була представлена концепція розвитку міста до 
2030 року.  

Перед учасниками виступили: колишній міністр економічного розвитку 
та торгівлі України Павло Шеремета, колишній міністр інфраструктури і 
транспорту України Володимир Омелян, виконавчий директор Асоціації міст 
України Олександр Слобожан, президент American Chamber of Commerce in 
Ukraine Енді Хандер, засновник компанії Інтелтек Україна - ITW Systems 
Алекс Лопатін та інші. Всього у форумі взяли участь 25 спікерів та близько 
ста учасників. 
Організатором форуму виступив Департамент соціально-економічного 
розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради у 
партнерстві з Шумпетерівською школою інновацій. 
 

 Чернівецька торгово-промислова палата активно долучилась до 
інформаційних кампаній державної установи "Офіс з розвитку 
підприємництва та експорту" та Торгово-промислової палати України, 
направлених на проведення впродовж листопада-грудня цільових опитувань 
для експортерів та представників бізнес-асоціацій щодо пріоритетів 
діяльності на 2022 рік. Відповідні опитувальні листи були надіслані усім 
членам палати. 

 
  Чернівецька ТПП надала сприяння в організації 22 грудня 2021 року 

навчального семінару для суб’єктів підприємництва та представників 
територіальних громад області щодо пошуку іноземних ділових партнерів та 
огляду вимог до продукції на ринку ЄС. Захід був організований 
Чернівецькою обласною державною адміністрацією та державною установою 
«Офіс з розвитку підприємництва та експорту» у приміщенні Чернівецької 
ОДА. 

В рамках заходу були розглянуті наступні питання: 
- «Експортуймо до ЄС: огляд вимог до товарів. Загальний огляд щодо 

вимог до товарів: технічні регламенти, стандарти, оцінка відповідності 
вимогам, огляд Хелпдеску як онлайн-інструменту для пошуку інформації» 
(учасники дізнались про інструменти підтримки Офісу з розвитку 
підприємництва та експорту, про пошук партнерів, а також про 
особливості вимог до товарів на ринку ЄС); 

- «Участь у міжнародних публічних закупівлях GPA» (учасники 
дізнались про можливості для українського бізнесу, які відкриває Угода та 
яким чином ними скористатися для інтернаціоналізації власного бізнесу, про 
пошук цікавих тендерів та загальні правила роботи із цим інструментом); 

- Пошукова платформа для українських компаній - дієвий інструмент 
відомий бізнесу на міжнародній арені, переваги для українських підприємців. 

Захід проводився з метою підтримки та просування експорту товарів та 
послуг українських виробників. У заході, в режимі онлайн/офлайн взяли  
близько п’ятдесяти суб’єктів господарювання, зацікавлених у нарощуванні 



експортних поставок до країн Європейського Союзу, а також у міжнародних 
публічних закупівлях. 

 З метою надання всебічної допомоги місцевим виробникам у виході 
на міжнародні ринки Чернівецька ТПП, в рамках спільного проекту ТПП 
України та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), із 
залученням кваліфікованих експертів Клубу експортерів України, 
підготувала фахівців з експорту продукції українського виробництва за 
допомогою популярних світових електронних майданчиків (Indiamart, 
Alibaba, Europages, Amazon, Ec21, ThomasNet та інші). 

 У подальшому співробітники палати консультуватимуть суб’єктів 
підприємництва області в питаннях обрання найбільш прийнятного 
майданчику, розробки стратегії продажів, адаптації пропозицій під ринки 
різних країн, механізмів ефективного розміщення товарів та отримання 
довгострокових контрактів тощо. 

 Впродовж звітного періоду Чернівецька ТПП, керуючись статтею 14 
Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 
1997 року № 671/97-ВР, надавала посильну допомогу МСП міста та області, 
засвідчуючи чисельні форс-мажорні обставини, викликані карантинними 
обмеженнями.  

Зовнішньоекономічна діяльність 
 

 8 червня 2021 р. відбулась зустріч президента Чернівецької торгово-
промислової палати Василя Ляховича з Генеральним консулом Чеської 
Республіки у Львові Павелом Пешеком. Під час обговорення перспективних 
напрямків співпраці підприємців двох країн через призму підтримки МСП в 
Чернівецькій області, П.Пешек висловив готовність надати сприяння в 
організації поїздки представників ділових кіл Чернівецької області до 
Чеської Республіки з метою ознайомлення з промисловою продукцією, 
зокрема в машинобудівній галузі. Крім того, чеський дипломат висловив 
зацікавленість в участі місцевих підприємців у виставкових заходах на 
території Чеської Республіки та чеських підприємців у виставково-
ярмаркових заходах регіону. Наголошено також на інтересі чеського бізнесу 
у співпрації в галузі переробки деревини. 

В ході зустрічі було також підтримано прохання торгово-промислової 
палати щодо своєчасного інформування про заходи, які проводяться у 
Чеській Республіці для малого і середнього бізнесу.  

У свою чергу, президент Чернівецької ТПП В.Ляхович висловив 
зацікавленість місцевого бізнесу в реалізації інвестиційних проектів в галузі 
садівництва, сімейного фермерства та сільського господарства, зокрема 
налагодженні спільних виробництв з переробки плодово-ягідної та молочної 
продукції. 

 



 Чернівецька ТПП спільно з Торгово-промисловою палатою 
Республіки Молдова організували 24 - 26 листопада 2021 переговори 
представників ділових кіл та виробників двох країн «Партнерство заради 
експорту 2021». Захід був направлений на просування експорту та створення 
платформи для налагодженння ділових відносин між молдовськими 
виробниками та потенційними іноземними партнерами. 

Учасники заходу мали можливість знайти ділових партнерів на 
молдовському та європейському ринках, домовитись про індивідуальні 
переговори у форматі В2В для розвитку ділових партнерських відносин, 
рекламувати та просувати свою компанію і продукцію на зовнішні ринки 
тощо. 

До участі у переговорах було залучено близько десяти представників 
ділових кіл Чернівецької області, у тому числі членів палати.  

 
 20 грудня 2021 р. керівництво Чернівецької ТПП та окремі 

підприємства-члени палати представили інтереси місцевого бізнесу на он-
лайн вебінарі на тему: «Україна – Саудівська Аравія. Можливості співпраці 
для експортно-орієнтованих областей та організацій у 2022». Захід був 
організований бізнес-місією України в Саудівській Араваї, за сприяння 
Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія. 

В рамках вебінару були розглянуті наступні питання: 
- Саудівська Аравія – ключові галузі, ідеї, проекти та потенційні теми 

для співпраці; 
- «гарячі» теми для просування українських пропозицій (експорт та 

інвестиції); 
- як виявити й скористатися можливостями, та розпочати роботу; 
- як підготувати профіль області / організації для ефективних контактів 

з Саудівськими партнерами; 
 У тісній взаємодії з регіональними торгово-промисловими палатами 

Румунії та Торгово-промисловою палатою Республіки Молдова надано 
сприяння у налагодженні ділових контактів між окремими українськими, 
румунськими та молдовськими компаніями та підприємцями. Зокрема, за 
посередництва ТПП Марамуреш та Ботошань, забезпечено доведення до 
потенційних румунських клієнтів 7-х комерційних пропозицій від місцевих 
виробників та, відповідно 2 – від румунських і 3 від молдовських до 
буковинських.  

 

 У зв’язку карантинними обмеженнями, пов’язаними з поширенням 
короновірусної інфекції, Чернівецька ТПП впродовж 2 півріччя 2021 року не 
провела заплановані заходи за закріпленими пунктами програми. Зокрема, 
заплановане палатою проведення в 2021 році масштабних міжнародних 
заходів (Тристоронній українсько-румунсько-молдовський економічний 
форум та виставка-ярмарок «Вироблено в Єврорегіоні «Верхній Прут») було 
перенесене на 2022 рік. Наразі з керівництвом національних палат Румунії та 



Республіки Молдова ведуться перемовини щодо визначення нових термінів 
організації форуму та виставки-ярмарку. З аналогічної причини ТПП РМ 
перенесла на 2022 рік Кишинівський інвестиційний форум, до участі в якому 
планувалася делегація ділових кіл Чернівецької області.  

 
Виставково – ярмаркова діяльність 

 
 10 - 11 липня 2021 року, в Чернівцях відбувся Петрівський ярмарок, 

співорганізатором якого традиційно виступає Чернівецька торгово-
промислова палата.  

У якості співорганізатора надано сприяння в організації та проведенні, 
після річної перерви, традиційного Петрівського ярмарку, який відбувся в 
Чернівцях 10 - 11 липня 2021 року. Загалом в ярмарку взяли участь понад 560 
підприємців з 18 регіонів України, 60% з яких представники нашого міста та 
області, 40% - з інших областей. За сприяння палати, до участі у ярмарку 
було залучено понад два десятки суб’єктів малого і середнього 
підприємництва. До міського бюджету Петрівський ярмарок приніс понад 
810 тис. грн.  

 
 В жовтні  2021 року Чернівецька торгово-промислова палата 

організувала виставку-ярмарок «Буковинська осінь. Сад-город - 2021», на 
якій традиційно було представлено широкий вибір товарів садівництва, 
виноградарства, бджільництва.  

Відвідувачі мали можливість придбати саджанці фруктових дерев, 
плодових і декоративних кущів, лікарських трав, квітів, насіння, засоби 
захисту і підживлення рослин, продукти бджільництва, іншу 
сільськогосподарську продукцію місцевих виробників. 

 
 
 

 
 
 


