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Президент Чернігівської ТПП
Костянтин Іванов

President of Chernihiv RCCI 
Kostyantyn Ivanov

 Шановні колеги, друзі, партнери!

 У ваших руках звіт Чернігівської ТПП за 2017 рік - кілька яскравих аркушів, на яких ви бачите багато усміхнених людей. Ми 
прагнемо, щоб люди власної справи, роботодавці, підприємці, усі, хто будує економіку України, мали змогу працювати з 
гарним настроєм.
  Два бізнес-семінари щомісяця, робота Комітету жінок-підприємниць, сесії кластерної ініціативи, візити на виставки до 
Європи, щорічний конкурс Підприємець року, Форум експортерів Чернігівщини- це була наша “обов’язкова програма” на рік. 
Дивіться, знайомтесь, насолоджуйтесь історіями успіху.
 Фокус на 2018 рік - молодіжне підприємництво. Наша Палата - партнер найбільшого європейського проекту обмінів для 
молодих підприємців ERASMUS.
 Нові послуги - доступ до Enterpris Europe Network (ЕЕN), бізнес-медіація, внесення до Реєстру надійних партнерів ТППУ, 
безкоштовні консультації для учасників АТО про перші кроки у бізнесі.
  Заходьте до Палати. Долучайтесь до спільноти про-активних людей! 
 

 Dear colleagues, friends, partners!

 You are holding Chernihiv CCI annual report for 2017 year with bright pages and smiling people on them. We strive that our 
businessmen, employers, entrepreneurs, everyone, who is building the economy of Ukraine, can have an opportunity to work in a 
good mood. 
  Two business seminars a month, the work of Businesswomen Committee, cluster initiative sessions, visits to trade shows in 
Europe, the annual regional contest “Entrepreneur of the Year”, Exporter’s Forum of Chernihiv Region made our "mandatory 
program" for the year. Follow us, learn more and enjoy success stories.
 Youth entrepreneurship is the focus for 2018. Our Chamber is the partner of the largest European exchange project for young 
entrepreneurs - ERASMUS.
 Our new services - access to the Enterprise Europe Network (EEN), business mediation, entry into the UCCI's register of reliable 
partners, free consultations for ATO participants regarding how to make the first steps in business.
  Welcome to the Chamber! Join the community of proactive people!
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Чернігівська ТПП — найбільша бізнес-асоціація в 
Чернігівській області. Наша мета сприяння 
розвитку підприємництва, зростання та 
зміцнення конкурентоздатності вітчизняних 
товаровиробників, підвищення статусу 
українського бізнесу всередині країни та за її 
межами.

Chernihiv Chamber of Chernihiv Chamber of Commerce and Industry is 
the largest business association in Chernihiv 
region. Our objective is the promotion of 
entrepreneurship, enhancing and strengthening 
the competitiveness of domestic producers, 
improvement of the Ukrainian business status in 
the country and abroad.

About us

Про нас
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Ми створюємо можливості для
бізнес партнерства 
We create opportunities for business 
partnership

Ми -  частина реального сектору, 
сучасна організація з надання 
бізнес-послуг
We are a part of the real sector, a 
modern organization for providing 
business services

Ми підвищуємо конкурентоспроможність 
підприємств на світових ринках

We increase competitiveness of enterprises 
in world markets

Ми представляємо інтереси 
бізнесу через систему 
партнерства з  владою

We represent business interests 
through partnership with 

government
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Послуги
Services
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Судові експертизи та експертні
дослідження (інженерно-технічна,
економічна, товарознавча)
Examinations (construction and
technical, economic, commodity)
(050) 465-30-45

Сертифікація відповідності
товарів (CERTEX)
Certification of goods
conformity
(095) 271-44-06

Сертифікати походження товарів
Certificates of goods' origin
(095) 271-44-18

Технічні переклади
Technical translations
(095) 271-48-40

Митне декларування
Customs declaration
(095) 271-44-12

Маркетингові дослідження
ринку ЄС
EU marketing researches
(093) 680-29-15

Підготовка договорів та
міжнародних контрактів
Preparation of agreements
and international contracts
(095) 271-40-14

Бізнес-медіація
Business mediation
(095) 271-40-14

Оцінка майна
Property evaluation
(095) 271-44-06

Бізнес-освіта
Business education
(095) 271-48-40

Технічна інвентаризація
нерухомого майна
Technical inventory of
real estate
(095) 273-57-53

Внесення до Недержавного
реєстру надійного партнера
Register of reliable partners
(095) 271-40-14

Карнети АТА
ATA carnets
(095) 271-44-12

Засвідчення документів
комерційного характеру
Certification of commercial
documents
(095) 271-48-40

Консультації щодо роботи
в електронній системі ProZorro
Consultations on work in the
ProZorro electronic system
(095) 271-44-18

Зовнішньоекономічні зв'язки
Foreign economic relations
(095) 285-80-15



Бізнес-коло ТПП

Chamber Members

Члени палати
Members of the Chamber

250
Підприємств членів палати
Members of the Chamber

Ми об̀єднуємо лідерів-однодумців
We bring together like-minded leaders

25
Нових членів
New members

Члени палати — наша головна цінність. Вони 
наші партнери та клієнти, в них наша сила.

Members of the Chamber — our main value. 
They are our partners and clients, our strength.

Наша місія та бачення, засновані на підтримці 
і захисті чернігівського бізнесу, та слугують 
ключовими орієнтирами для нас.

Our mission and vision are based on the 
support and protection of the Ukrainian 
business, and serve as key reference points
for us.
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Підвищення
конкурентоспроможності
підприємців Чернігівщини

Chernihiv entrepreneurs competitiveness
growth

Чернігівська ТПП - потужна платформа для професійного та особистого 
розвитку. Наша команда професіоналів та запрошених експертів надає цінні 
знання й навички для розвитку професійних компетенцій.

Chernihiv CCI – powerful platform for professional and personal development. Our 
team of professionals and invited experts provides valuable knowledge and skills 
for the development of professional competences.

Business-session "Transport
logistics for exports"

Вusiness-session
"Practical aspects of doing

business in the EU"

Тraining “Advanced export practice and trade
finance for small and medium enterprises”

Business-session “Smal and medium
business: solving the problem,

maintaining relations”

Business-session “Participation
in international trade fairs.

How to increase your efficiency!”

47
Спікерів
Speakers

21
Семінар
Seminars

450
Учасників
Participants
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Seminar "Export of agricultural products to the EU market"

Вusiness course"Effective 
marketing for small and medium 
enterprises"

Рresentation "CUFTA in action: free 
trade opportunities with Canada"

Business training session on banking 
instruments for foreign economic 
activity

Тraining "Going digital"

Вusiness-session “Effective 
management structure in SMEs led 
by women"

Workshop: "Institute of private 
enforcement - an effective 
mechanism for the 
implementation of court 
decisions"
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«Підприємець року 2017»

«Entrepreneur of the Year 2017»

За високий внесок в інвестиційну діяльність
ТОВ «СІДКО УКРАЇНА»

ТОВ «ПЕТ Технолоджис Україна»

ТОВ ім. Шевченка

За високий прогрес в експорті продукції
ТОВ «ПЕТ Технолоджис Україна»

ТТОВ «СІДКО УКРАЇНА»

ПрАТ «Куликівське молоко»

За високі досягнення в розвитку виробництва
ПрАТ «Куликівське молоко»

ТОВ «ТАН»

ДП «ТК Стиль 2013» ПрАТ «ТК Стиль»

За високі здобутки в розвитку послуг
ССтудія дитячого розвитку та англійської мови «РозУмка»

Весільна агенція Eli’s brides

ТОВ «Партнерська Бізнес Група Чернігів»

За високі досягнення в розвитку малого та
середнього бізнесу
ТМ «Актуаль»

GW Productions

ПрПрАТ «Чернігів-АВТО»

За успішний старт підприємницької діяльності
ТМ «Тьотя Мотя»

Садівничий центр «МARS і K»

ТОВ «МІРАВІ»

За високі здобутки у підприємництві, що
очолюються жінками
ПП «СТВ»ПП «СТВ»

ТОВ «ПК Техресурс»

ПП «АРДІ КА»

For the substantial contribution to the investment activity
«SEEDKO UKRAINE» LLC

«PET Technologies Ukraine» LLC

LLC named after Shevchenko

For the high progress in exporting
«PET Technologies Ukraine» LLC

«SEED«SEEDKO UKRAINE» LLC

«Kulykivske Moloko» Private JSC

For high achievements in production development
«Kulykivske Moloko» Private JSC

«TAN» LLC

SC «TK Style 2013» «TK Style» Private JSC 

For high achievements in service development
SStudio of kid’s development and English language «ROZUMKA»

Wedding agency Eli's brides

«Partnership Business Group Chernihiv» LLC

For high achievements in the development of small and 
medium-sized business
«Actual» TM

GW Productions

«Chernihi«Chernihiv-AVTO» Private JSC

For successful start of business activities
«Tiotia Motia» TM

Garden Center «МARS and K»

«MIRAVI» LLC

For  high achievements in enterprises led by women
Private Company «STV»

«PC «PC Tekhresurs» LLC

«ARDI KA» Private Company
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Протягом 2017 року було організовано 5 бізнес-місій 
підприємців Чернігівщини до Польщі, Німеччини та 
Литви та бізнес-місію польських підприємців до 
Чернігова. 

Ми розширюємо коло професійних знайомств — як в 
Україні, так і по всьому світу. 

During 2During 2017 five business missions of entrepreneurs from 
Chernihiv region were organized to Poland, Germany and 
Lithuania and a business mission of Polish entrepreneurs to 
Chernihiv.

We are expanding the network of professional contacts 
both in Ukraine and around the world.

Зовнішньоекономічна діяльність

Foreign Economic Activity

5
Бізнес-місій
Business missions

52
Компаній-учасниць

Participating сompanies
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ІІ Форум експортерів Чернігівщини
«Професійні контакти для збільшення експорту»

ІІ Exporters’ Forum of Chernihiv region
«Professional Contacts for Export Increase»

Серед  спікерів - заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія 
Микольська, заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ольга 
Трофімцева, представники органів влади, міжнародних партнерських організацій,  
представників Торгово-промислової палати України за кордоном.
В2В переговори із представниками ТПП України за кордоном – в Італії, Туреччині, ОАЕ та 
Гані.

Аmong speaАmong speakers: Natalia Mykolska - Deputy Minister of Economic Development and Trade of 
Ukraine, Olha Trofimtseva - Deputy Minister for European Integration of the Ministry of 
Agrarian Policy and Food of Ukraine, representatives of authority, international partner 
organizations, representatives of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry abroad.
B2B negotiations with representatives of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry 
abroad - in Italy, Turkey, the UAE and Ghana.

60
підприємств екпортерів
exporting companies

20
спікерів
speakers

150
учасників
participants
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Німецько-український партнерський проект 
торгово-промислових палат «KVP Україна»

German-Ukrainian partnership project of the 
Chambers of Commerce and Industry "KVP Ukraine"

Член Відкритої Партнерської Платформи 
програми "Fit for Partnership with Germany"

Member of the Open Partnership Platform of 
the Fit for Partnership with Germany program

Співробітництво з Western NIS Enterprise Fund  
в рамках проекту з підтримки експорту

Cooperation with Western NIS Enterprise Fund 
within the Exporters’ support project

Центр підтримки бізнесу в м.Чернігів (програма 
реалізується ЄБРР і фінансується в рамках 

ініціативи EU4Business Європейського Союзу)

Business Support Center in Chernihiv (the 
program is implemented by EBRD and financed 

within the initiative EU4Business)

Чернігівська ТПП -  єдиний партнер програми ЄС 
ERASMUS for Young Enterpreneurs  в Україні

Chernihiv CCI is the only partner of the EU program 
ERASMUS for Young Entrepreneurs in Ukraine

Програма коучингу з експорту від 
Нідерландського центру підтримки імпорту (CBI)

Export coaching program from the Center for the 
Promotion of Imports (CBI), Netherlands

Участь у міжнародних
проектах

Participation in international
projects

16



Чернігівська ТПП ініціює створення 
виробничих кластерів в регіоні.
 
Cehrnihiv CCI initiates creation of 
manufacturing clusters in the region.

Кластерні ініціативи

Cluster initiatives

17



EU4Business

Платформа для розвитку
жіночого підприємництва

Platform for the development
of women's entrepreneurship

Комітет жінок-підприємниць Чернігівської ТПП
— це платформа лідерства, створена для 
розвитку жінок у бізнесі, нетворкінгу, 
промоції та розширення економічних 
можливостей жінок в Україні та на 
міжнародних ринках.

BusineBusinesswomen Committee at Chernihiv CCI
is the platform of leadership created for the 
development of women in business, networking, 
promotion and enlarging of economic 
opportunities for women-entrepreneurs in 
Ukraine and abroad.
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Прагнемо бути краще
Striving to be better

14
За міжнародними програмами (Німеччина,
Грузія, Литва, Японія, Естонія)
In international programs (Germany,
Georgia, Lithuania, Japan, Estonia)

29
Співробітників пройшли навчання

Employees were trained

Командна робота

Team Work

Будуємо партнерські
відносини
We build partnership relations

96%
Клієнтів рекомендують
Чернігівську ТПП
Clients recommend
Chernihiv CCI

640
Постійних клієнтів
Regular clients

Працюємо в команді
We work as one team

40
Бізнес-заходів
Business events

14
Міжнародних зустрічей
International meetings

21
Навчально-інформаційних семінарів
Educational and informational seminars
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Ми підтримуємо молодих підприємців, оскільки вважаємо їх рушійним 
потенціалом економіки. Наші фахівці діляться досвідом і знаннями, а 
також виступають наставниками для студентів, чиї ідеї зможуть 
змінити світ на краще.

We support young entrepreneurs as we consider them as a driving force 
of the economy. Our experts share their experience and knowledge, act 
as mentors for students whose ideas may change the world for the better.

Youth Support

Робота з молоддю 
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Ми віримо в краще майбутнє й активно діємо. Прагнемо, щоб наші 
соціальні інвестиції були максимально ефективними як сьогодні, 
так і в майбутньому.

We believe in a better future and work actively. We want our social 
investments to be as effective as possible today and in the future.

Responsible business

Відповідальний бізнес
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802
Осіб стежать за
сторінкою в Facebook
Followers of the
Facebook page

>150
Iнформаційних публікацій
Information publications

+35
Надихаючих відео-сюжетів
Inspirational video stories

Слідкуйте за нашими активностями  в мережі інтернет.  Підписуйтесь на наші 
сторінки в соціальних мережах та отримуйте свіжу інформацію першими.

Watch out for our online activities. Subscribe to our social networking sites and be 
the first to get the latest information.

Chernihiv.TPP ChernihivTPP ChernihivRCCI

Open to communication

Відкриті до спілкування
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