
шукаєте
НаДІЙНого ПаРтНеРа

З РоЗВИтку бІЗНесу?

Потрібен 
іноземний 
консультант!

Де зна
йти 

партнера / ін
вестора 

за кордоном?

Як правильно позиціонувати себе на ринку? 

Хто визначить 
ринкову 
вартість 
майна?

Хочу 
розпочати 

власну 
справу…



     Львівська торгово-   
   промислова палата – 
  потужна та дієва
 організація   
 в регіоні.

 ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

  PR-СУПРОВІД ТА РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

  ІТ-ПОСЛУГИ. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕН НЯ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   ЗАСВІДЧЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

  ОРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛІВ 

  ПЕРЕКЛАДИ. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ  
СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ

  ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПОДІЙ

  КЕЙТЕРИНГ

 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  консультації з питань ЗЕД

  розробка, рецензування та експертиза 
зовнішньоекономічних угод

  пошук інформації про українські та іноземні 
компанії

  надання допомоги при вирішенні спірних питань  
з іноземними партнерами

  організація ділових заходів

  підготовка та проведення переговорів для 
українських та іноземних підприємців і компаній

ЦІЛесПРЯМоВаНИЙ 
сеРВІс ДЛЯ Вашого 

бІЗНесу

Ваш
усПІХ

тоМу

МИ –

  надає якісні та затребувані бізнесом 
послуги

 лобіює інтереси членів палати

  покращує умови ведення 
підприємницької діяльності завдяки 
участі представників палати у 
комітетах підприємців та дорадчих 
радах при органах центральної та 
місцевої влади

  в інтересах підприємців є активним 
учасником у системі експертної оцінки 
проектів законодавчих і нормативних 
актів, яку створила ТПП України

бізнес-асоціація створена 
для сприяння інноваційного 
розвитку економіки регіону 

та усіх видів підприємництва, 
підвищення конкурентоздатності 

ділового середовища 
Львівщини, його прибутковості 

та відповідальності 
перед громадою.

 сприяє залученню інвестицій та інновацій

  підвищує експортний потенціал 
підприємств регіону

  є комунікаційною платформою бізнесу  
і влади

  поширює і підтримує принципи соціальної 
відповідальності у підприємницькому 
середовищі

  РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

   ШТРИХ-КОДУВАННЯ

   СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

  ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ

  ВІЗОВА ПІДТРИМКА

  ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  ОЦІНКА МАЙНА

  ОФОРМЛЕННЯ КАРНЕТІВ АТА

   БІЗНЕС-МЕДІАЦІЯ

  СТАРТОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ 
ПІДПРИЄМЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

  ТРЕНІНГИ, НАВЧАННЯ, 
СЕМІНАРИ

  ГАЛУЗЕВІ КОНСУЛЬТАЦІї 

  ТОВАРНІ ЕКСПЕКТИЗИ ТА 
СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІї

  визначення та оформлення 
сертифікату походження товару/
послуги

  визначення митної вартості 
товарів

  здійснення вхідного контролю 
сировини та матеріалів, 
вихідного контролю готової 
продукції

  визначення розміру  
нанесеної шкоди

  відбір зразків продукції, 
проведення лабораторних 
досліджень

  засвідчення факту знищення 
товару 

  визначення стану та кількості 
товару на момент його передачі 
на тимчасове зберігання під 
митним контролем

  сертифікація продукції за 
системою CERTEX

  підтвердження виходу товарів за 
угодами з переробки продукції

 РОБОТА КОМІТЕТІВ

  Комітет підприємців готельного й ресторанного бізнесу, туризму і курортів
  Комітет з питань зовнішньоекономічної діяльності
  Комітет з питань агропромислового комплексу та харчової промисловості
  Комітет інновацій та промислового розвитку
  Комітет з питань екології та енергозбереження
  Комітет підприємців з легкої промисловості



  Відділ організаційного забезпечення  
та роботи з членами палати

тел./факс: +38 032 295 01 59 
e-mail: org@cci.lviv.ua

  Управління  міжнародних  
економічних зв’язків

тел./факс: +38 032 276 46 13
e-mail: korud@cci.lviv.ua

  Учбово-консультаційний центр  
розвитку бізнесу та оцінки майна

тел./факс: +38 032 295 51 83
e-mail: centr@cci.lviv.ua

  Відділ зв’язків з громадськістю  
та рекламно-видавничих послуг

тел./факс: +38 032 295 63 17
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua

ЗВеРтаЙтесЯ: Стрийський парк, 14, м. Львів, Україна, 79011
e-mail: lcci@cci.lviv.ua,  www.lcci.com.ua

Львівська 
торгово-промисЛова 

паЛата

Щоб отримати максимальну 
вигоду, Вам необхідно чітко 
усвідомити, чого саме прагнете 
досягти за посередництвом 
ТПП. Якщо відповідь на це 
запитання у Вас є, тоді шлях 
до успішного позитивного 
результату буде вдвічі 
коротшим. 

Ми переконані, що першокласні 
та дієві продукти і послуги – 
інформація, консультації, 
семінари, професійне навчання, 
підвищення кваліфікації, 
галузеве об’єднання 
підприємців тощо – 
сприятимуть розвитку як Вашої 
компанії, так і Львівщини 
загалом.

Львівська ТПП зі своєю 165-річною історією 
та досвідом роботи є найвпливовішою 

організацією з підтримки бізнесу в регіоні. 

Представляючи повний спектр послуг, 
пов’язаних із вирішенням економічних 
завдань будь-якої складності, щоденно 

працюємо для Вас.


