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УПЕРЕД БЕЗ ЗУПИНКИ!

2015 був неспокійним роком для регіональної економі-
ки. Відгуки підприємств про економічну ситуацію, які ми 
отримували,  лише частково були позитивними. Схожа 
ситуація і в інших областях. Причини всім відомі та зна-
ні. Вже чверть століття мандруємо черговими етапами 
української трансформації. Змінюється оточення, умови 
(не завжди на краще), рівень технологічного розвитку, 
глобальна кон’юнктура і загрози та шанси як наслідок. 
Усе це внесло відповідні корективи і в роботу нашої біз-
нес-асоціації. Ми скоригували статті доходів та видатків 
Палати, зробили акценти на ті види послуг, якими актив-
но послуговується бізнес і які входять до переліку стра-
тегічних напрямків роботи. Позитивним є той факт, що до 
цих змін ми були готові, чітко знаємо, куди рухатися, та 
послідовно реалізовуємо мету і місію ЛТПП.

Ви тримаєте у руках перший публічний звіт бізнес-асоціа-
ції. Діяльність Палати за звітний період була досить актив-
ною, ми спробували її розділити відповідно до основних 
завдань. У 2015 році ми провели понад 150 заходів різно-
го рівня та напрямків. 

Сьогодні ЛТПП підтримує у регіоні роботу 6 галузевих 
комітетів, допомагає розвиватись експорту, займаєть-
ся питаннями енергоощадності та енергозбереження, 
екології та соціальної відповідальності бізнесу, видає 
сертифікати походження продукції, проводить низку 
щорічних міжнародних бізнес-подій та подій із промоції 
підприємництва. Зокрема, у 2015 році відбувся XV Міжна-
родний економічний форум, продовжували працювати 

три міжнародні проекти для малого та середнього бізне-
су. Палата вперше використала у своїй роботі нові форми 
співпраці з бізнесом: День відкритих дверей та День під-
приємця, професійну адаптацію молоді на ринку праці.

Ми тісно співпрацюємо з державними установами, орга-
нами місцевого самоуправління та радами міст області, 
бізнес-об’єднаннями та громадськими організаціями. 
Приємно, що громадяни та держслужбовці дедалі кра-
ще розуміють роль підприємництва як вирішального 
чинника успішності економіки області, регіону, країни. 
Віримо, що у недалекому майбутньому управлінські та 
контролюючі служби нашого краю стануть повноцінни-
ми «сервісними» службами, пропонуватимуть компаніям 
справді ефективну та сприятливу адміністрацію, краще 
промуватимуть український бізнес в Україні та за її межа-
ми, а також сприятимуть поширенню розуміння підпри-
ємця як важливого партнера української держави. 

Ми переконані, що складна економічна ситуація, яка існує 
в державі, є дещо іншою, ніж це було у 90-х роках. Підпри-
ємці добре знають, як робити бізнес, вміють, мабуть, як 
ніхто працювати у кризових ситуаціях. Тривале «гартуван-
ня» є своєрідним «протверезінням» думок та ділових ідей. 
Вижив бізнес, який справді є дієздатним. І він найближчим 
часом розвиватиметься. Наше визнання і допомога орієн-
товані на всіх тих, хто з великим ентузіазмом працює над 
відновленням втраченого, водночас незворушно керую-
чись словами французького філософа Жана-Поля Сартра: 
«Можливо, є кращі часи, але цей час – наш». 

Дмитро Афтанас,  
президент

Роман Баран, 
віце-президент

Володимир Коруд,
віце-президент
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ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ НАС Є ПРІОРИТЕТОМ

Львівська ТПП –  бізнес-асоціація, створена для сприяння інноваційному розвитку економіки 
регіону та усіх видів підприємництва, підвищення конкурентоздатності ділового середовища 
Львівщини, його прибутковості та відповідальності перед громадою. 

Не є секретом, що Палата була створена бізнесом для бізнесу. Понад 160 років тому львівські 
підприємці організувалися з метою розвитку бізнесу. Це світова практика, хоч у кожній країні 
такий процес мав свої особливості. Тому першочерговим статутним завданням Львівської ТПП є 
всебічне сприяння розвитку бізнесу. 

Для цього ми впродовж року аналізували ситуацію, подавали відповідні рекомендації, навчали, 
готували проекти документів для державних закладів на місцевому рівні. Наших експертів залу-
чали і до творення документів національного рівня. І це були не обов’язково працівники палати, 
але й керівники підприємств. Бо хто як не практики реально могли вказати на проблему та шля-
хи її вирішення. Зокрема,  у жовтні в Палаті відбувся круглий стіл публічної дискусії «Національ-
ний діалог» щодо концепції податкової реформи України за участю Олени Макеєвої, заступни-
ка міністра фінансів України. Львівські підприємці подали свої пропозиції змін до податкового 
законодавства.

Якщо говорити про інструменти, якими ми користувалися, то крім звичних тренінгів, аналізу до-
кументів чи видачі сертифікатів походження товарів, це і проведення форумів, зустрічей та круг-
лих столів, і навчання, тренінги, семінари, і галузеві об’єднання підприємців (при Палаті працює 6 
комітетів), і презентації компаній, пошук партнерів, і виставки тощо.

Активним залишається міжнародний напрям роботи Львівської ТПП – на кінець звітного періоду 
ми  маємо 47 угод про співпрацю із зарубіжними торгово-промисловими палатами та підприєм-
ницькими об’єднаннями з 18 країн світу. Їх активно використовуємо під час пошуку партнерів 
для підприємців.

Сьогодні, якщо говорити про Львівщину, то практично 100 % – це мікро-, малий та середній біз-
нес. Аналогічним є і склад членів Львівської торгово-промислової палати. Приємно, що поруч із 
новоствореними підприємствами, членами палати залишаються компанії, які давно стали «об-
личчям» області: ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», ТзОВ «Львівська ізоляторна 
компанія», ПАТ «Концерн «Електрон», Спільне українсько-англійське підприємство у формі ТзОВ 
«Галка ЛТД», ПАТ «Львівський хімічний завод», Державне підприємство «Львівський державний 
завод «ЛОРТА», Львівська залізниця, ТзОВ «Галант», ПАТ «Іскра» та інші. У цьому наша перевага, 
адже керівники підприємств як ніхто чітко знають, як працювати в нових умовах, вони пройшли 
такі кризові випробування, що можуть допомагати підказати та настановляти інших. Це цінний 
досвід, яким вони діляться постійно. 

Впродовж 2015 року ми провели як традиційні заходи, так і запровадили низку нових. Наші по-
слуги, зокрема, презентувалися на всіх найбільш відвідуваних заходах регіону. Ми підтримували 
економічні ініціативи міст області, організовували День відкритих дверей та День підприємця, 
публікували посібники для підприємців, впровадили CRM-систему для наших членів та багато 
іншого. П’ятеро наших працівників працювали у складі робочої групи над створенням стратегії 
роботи Торгово-промислової палати України, яку розробляв Центр міжнародного приватного 
підприємництва CIPE.

Робота Львівської ТПП зосереджена на підтримці вітчизняного виробника/підприємця. Саме за-
хист бізнесу для національної палати будь-якої країни є найважливішим.

Дмитро Афтанас,
президент Львівської ТПП

тел.: +38 032 276 46 11
e-mail: lcci@cci.lviv.ua
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банку? Адже не можна не визнати, що зазначені процеси 
багато в чому зумовлені жорсткою монетарною політи-
кою та адміністративними обмеженнями на урядовому 
ринку. Уповільнення інфляції почасти пов’язане із серйоз-
ним уповільненням економічних процесів. Тому настрої в 
економічних суб’єктів є доволі негативними. Відтак пошук 
відповіді на питання Олександра Шлапака, модератора за-
ходу, політика та фінансиста, 14-го міністра фінансів Укра-
їни: «Чи ми дійсно досягли дна і потихеньку йдемо вверх, 
чи досягли дна і почали закопуватися?» - не оминув ніхто 
з присутніх.
У рамках Форуму відбулася конференція «Індустріальні 
парки і розвиток промисловості: шанси і виклики сьо-
годення», окремі секції якої були присвячені питанням: 
«Туризм – шанс на розвиток», «Відновлювальні енергія та 
ресурси – ефективність через партнерство». 
 Партнером секції стало Спеціальне Агентство з відновлю-
ваних ресурсів (Німеччина). Там же ж була представлена 
Концепція ресурсоефективного  та чистого виробництва 
ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Концерн 
«Електрон» і завод «ЕлектронМаш» представили на Фо-
румі сучасні високоманеврені малогабаритні комунальні 
автомобілі «Електрон», які зацікавили як українських, так і 
зарубіжних, зокрема, польських підприємців. 
Cтворення індустріальних парків дасть регіону нові робо-
чі місця, зовнішні надходження та розвиватиме економі-
ку. Таких майданчиків на Форумі цього року презентували 
одразу п’ять. Їх готують у Яворівському, Кам’янка-Бузько-
му районах, Городку, Новому Роздолі та у Львові. 
Усі зацікавлені у ділових контактах з метою розвитку влас-
ної справи взяли участь у Міжнародній контактній біржі 
«Бізнес-партнерство 2015». 

ІНВЕСТИЦІЇ. БІЗНЕС. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8-9 жовтня 2015 року завдяки роботі колективу Львів-
ської тпп у Львові відбувся XV міжнародний еконо-
мічний форум – найважливіша подія року в економіч-
ному житті Західної України.
Це щорічна зустріч представників зарубіжних та україн-
ських ділових кіл, зацікавлених у розширенні сфер своєї 
підприємницької діяльності. Традиційний щорічний Фо-
рум у Львові – один із головних економічних майданчиків 
у державі, створений для компетентного відвертого обго-
ворення важливих проблем, пов’язаних із конкурентоз-
датністю регіону, його стратегічним розвитком та еконо-
мічним зростанням. Основною темою обговорень стало 
створення комфортних умов для інвесторів і нові ринки 
збуту для українського виробника, ситуація в державі, 
проблеми бізнесу та конкретні проекти. 
Географія учасників Форуму широка: Україна, Польща, 
Словаччина, Німеччина, Угорщина, Латвія, Австрія, Кана-
да. Серед присутніх – представники влади, ділових асо-
ціацій, фінансових установ, міжнародних та громадських 
організацій, науковці. 
Відверта та жива дискусія експертів, яка відкрила пленар-
не засідання Форуму, окреслила основні злободенні пи-
тання щодо макроситуації в державі – основи основ будь-
якої інвестиційної активності, – та змін в інституційному 
інвестиційному кліматі. З огляду на певну стабілізацію на-
ціональної валюти, уповільнення інфляційних процесів, 
припинення відтоку гривневих депозитів з банківської 
системи, уповільнення темпів нашого падіння – і промис-
лового виробництва, і ВВП – і т.д., чи можемо стверджува-
ти, що пройдена нижня крапка економічного падіння, що 
потихеньку завтра наступить економічне зростання, як 
у цьому переконують керівники уряду та національного 
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михайло 
Непран, 
член Ради ЛТПП, 
перший віце-президент 
ТПП України

«Пошук нових ринків збуту та створення комфортного інвес-
тиційного клімату – сьогодні головні завдання української еко-
номіки. ТПП пропонує варіанти вирішення цих проблем, почи-
наючи від лобіювання інтересів в уряді (це зміни до конкретних 
законодавств, регуляторних актів або їх скасування). 

Маємо проблему спілкування між бізнесом і владою – відсут-
ність діалогу. На превеликий жаль, це приводить до появи про-
блем, про які бізнес уже не говорить, а кричить. Форум – один зі 
способів вирішити цю проблему. Ми, як найкрупніша бізнес-а-
соціація, маємо механізми впливу на владу. Наприклад, щодо 
проекту закону, який передбачає ліквідацію податкової міліції, 
до нас зверталися комітети Верховної Ради з пропозицію обго-
ворити, вибудувати свою позицію. Давайте підключатися. 

Щодо питання залучення інвестицій, наша велика проблема не 
в тому, що немає грошей, а в тому, що ми не вміємо їх взяти. 70-
80 % тих, хто звертається до ТПП у пошуку інвестора, можуть 
запропонувати тільки «ділянку землі». Насправді попередньо 
потрібно зробити колосальну роботу – доки не буде підготов-
лений нормальний інвестиційний проект, не буде репутації – ні-
хто ні копійки не дасть. А гроші є. Ми зараз, наприклад, чекаємо 
рішення Міністерства економіки і торгівлі Канади щодо участі 
у проекті підтримки МСБ.  До нас також звернувся ПРоООН з 
програмою підтримки бізнесу, який прийшов зі Сходу України». 
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під час XV міжнародного економічного форуму підписано низ-
ку важливих документів щодо співпраці Львівщини з іноземни-
ми партнерами:  
• тристоронню угоду «Про пріоритети і заходи співробітництва у га-
лузі туризму між Львівською областю, Підкарпатським і Люблінським 
воєводствами» у рамках транскордонного мікропроекту «Створен-
ня інноваційних транскордонних туристичних продуктів та спільна 
промоція Львівщини, Підкарпатського і Люблінського воєводств»;  
• угоду про взаєморозуміння у галузі енергоефективності, сталого 
управління ресурсами та розвитку біоекономіки між Львівською 
ОДА й Спеціальним агентством з відновлюваних ресурсів (Федера-
тивна Республіка Німеччина);  
• Меморандум про співробітництво між Львівською облдержадмі-
ністрацією, Львівською облрадою та компанією «Фуджікура» щодо 
реалізації інвестиційного проекту з будівництва підприємства, яке 
виготовлятиме електричне устаткування для автотранспортних 
засобів;  
• договір про партнерство між Львівською облдержадміністрацією, 
Львівською облрадою та Благодійним фондом «Жертвам війни в 
Україні» (Польща) щодо надання допомоги громадянам, потерпілим 
під час бойових дій. 



СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

У 2015 році Львівська ТПП працювала у непростих умовах – з одного боку складна суспільно-політична 
і, як наслідок, економічна ситуація в державі, з іншого – початок дії надзвичайно важливої міжнародної 
угоди про Асоціацію з ЄС та часткового вступу в силу її економічної частини.
За цей рік вдалося розширити коло зарубіжних партнерів – торгово-промислових палат і підприєм-
ницьких об’єднань з 18 країн світу. 17 листопада була підписана 48-ма угода про співпрацю – із Хшанув-
ською господарською палатою з Польщі.  

кілька ключових напрямків, за якими працювала 
палата у 2015 році, та досягнуті результати:

У 2015 році одним із важливих географічних напрямків роботи Палати була Німеччина. Багаторічні 
контакти з Делегацією німецької економіки в Україні дають добрі результати. 17 лютого Львівська ТПП 
спільно з ТПП України та Уповноваженим баварської економіки в Україні Александром Маркусом про-
вели «День економіки Баварії у Львові: Баварія зустрічається з Україною». У заході взяли участь більше 
40 учасників від українських і німецьких компаній.
Німецько-український партнерський проект у сфері бізнесу надав підтримку у проведенні більшості 
навчальних заходів та в організації ділових зустрічей і контактних бірж різного спрямування.
Польща, найближчий європейський сусід Львівщини, зберігає пріоритет у нашій діяльності. 31 берез-
ня відбулася презентація Виставкового центру «TARGI KIELCE» (м. Кельце, Польща), який займає друге 
місце в Центрально-Східній Європі з організації виставок та ярмарків. 
У квітні ми провели презентацію польської компанії «Geyer and Hosaja» – найбільшого виробника та 
постачальника товарів для транспортних засобів, гуми та гумових шин. Здійснено презентацію Торго-
вого центру «Korczowa Dolina » (м. Млини, Польща) – найбільшого торгового центру на кордоні України 
з Європейським Союзом. 
У серпні проведено «Дні Польського Сільського Господарства», у рамках яких відбулися виставка сіль-
ськогосподарського обладнання та агро-продовольчої продукції, конференція, а також зустрічі у фор-
маті В2В. 
У листопаді організовано бізнес-конференцію з представниками польських компаній у рамках звіту-
вання проекту «Полонійний кластер екологічний». 

крім того, У 2015 році відбУЛися: 

•     Українсько-литовський діловий день.  Участь у заході взяли представники Посольства Литви в 
Україні, Сейму Литовської Республіки, Литовської Асоціації східноєвропейського партнерства та ін-
вестицій, 14 литовських компаній. 

•     Нідерландська торгова місія на чолі з Послом Королівства Нідерландів  та 20 нідерландських 
компаній. 

•     круглий стіл представників бізнес-кіл Львівщини з Комерційним Аташе Посольства Держави 
Ізраїль в Україні в рамках відкриття Почесного консульства Ізраїлю в Західному регіоні України.

•     презентація компанії «Water Furnace International, Inc.» зі США – світового лідера у виробництві 
ґрунтових теплових насосів. 

•     Зустріч представників ділових кіл Львівщини з торговим аташе посольства сШа в Україні, 
відвідання дипломатами провідних підприємств регіону. 

•     Зустрічі бізнесових кіл Львівщини з директором іноземних програм Корпорації закордонних 
приватних інвестицій США (ОРІС) паном Джоном  Дідюком. 

•     Українська бізнес-делегація взяла участь у Щорічних зборах канадсько-Української торго-
во-промислової палати  (м. Торонто, Канада). 

•     перший національний форум із підтримки експорту, де були представлені проекти з підтримки 
експорту Львівської палати та Німецько-українського партнерського проекту у сфері бізнесу, а також 
презентовано посібник «Успішний експорт до Європейського Союзу». 

•    
Володимир Коруд,

віце-президент Львівської ТПП
тел.: +38 032 276 46 11

e-mail: korud@cci.lviv.ua
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ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ

У лютому 2015 року для надання допомоги українським 
підприємствам у пошуку партнерів в Німеччині та ЄС 
Львівська ТПП спільно з міжнародною консалтинговою 
компанією «DREBERIS» провели безкоштовні індивідуаль-
ні консультації щодо можливостей для українських компа-
ній на німецькому та європейському ринку. 

У квітні було презентовано друге видання практичного по-
сібника для малих і середніх підприємств України «Успіш-
ний експорт до Європейського Союзу» та відбувся тренінг: 
«Вихід сільськогосподарської і харчової продукції україн-
ських виробників на ринки Європейського Союзу: проце-
дура квотування, вимоги до маркування тощо». 

У листопаді проведено семінар «Експорт товарів харчових 
груп на ринок ЄС. Аналітика товарів і вимог до них». 

У грудні відбувся відкритий Круглий стіл «Набуття чинності 
Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: яких змін чекати 
підприємствам», організований Комітетом з питань ЗЕД 
при Львівській ТПП. У заході взяв участь Микола Кузьо, 
перший заступник директора Урядового офісу з питань 
європейської інтеграції.

виставкові ЗАХОДИ

Львівська ТПП стала співорганізатором (спільно із Між-
народним освітнім центром) ІІ Міжнародної освітньої 
виставки «Осінній салон «Вища освіта – 2015», в якій взя-
ли участь виші та освітні центри України, Польщі, Іспанії. 
Палата представила свої пропозиції щодо навчання для 
бізнесу, а також видані Палатою посібники та періодику.

ДІЛОВІ ПОЇЗДКИ
170 підприємців і промис-
ловців взяли участь у ді-
лових місіях та виставках, 
які Палата організувала до 
Польщі, США, Канади, Ні-
меччини та Італії у 2015 році.
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В екосемінарах, організованих Львівською ТПП  у 2015 році, взя-
ли участь більше 60 фахівців підприємств, які займаються питан-
нями використання природних ресурсів та дотриманням норм 
екологічного законодавства на підприємствах.
Учасники отримали інформацію про зміни у природоохоронно-
му законодавстві, дозвільній системі з охорони навколишнього 
середовища; про порядок ведення внутрішньої діяльності з ме-
неджменту відходів та проведення зовнішніх інспекційних пе-
ревірок. Представники контролюючих та виконавчих органів, 
проектних організацій надавали компетентні роз’яснення з пи-
тань отримання необхідних дозволів, нарахування екологічних 
платежів, складання екологічної звітності тощо.

ЕКОЛОГІЯ TA ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Впродовж звітного періоду Палата активно випрацювала 
новий для себе та актуальний для Львівщини напрям ді-
яльності щодо екології та енергоефективності. 

За результатами попередніх напрацювань на початку 
року при Львівській ТПП був створений Комітет із питань 
екології та енергозбереження – постійнодіючий консуль-
тативно-дорадчий орган, утворений з числа представни-
ків підприємств, що здійснюють господарчу діяльність, 
яка призводить до негативного впливу на навколишнє 
середовище; представників підприємств, які професій-
но займаються усіма видами екологічного консалтингу; 
представників підприємницьких об’єднань. 
Загалом до роботи Комітету залучено 14 пред-
ставників підприємств, а також представ-
ників органів державної влади та місцевого 
самоврядування.

Мета діяльності Комітету – підтримка і сти-
мулювання діяльності підприємств у сфері 
охорони навколишнього середовища та енер-
гозбереження. Комітет сприяє інформаційно-
му обміну про найкращі доступні технології, є 
посередником у діалозі між бізнесом і владою, 
лобіює необхідне коло питань з метою покра-
щення загальної правової та регуляторної по-
літики й усунення перешкод при оформленні 
дозвільних документів, опрацьовує пропозиції 
для подання їх на розгляд відповідних органів 
державної влади для прийняття ними відповід-
них рішень.

За 2015 рік відбулося чотири засідання Комі-
тету. У планах на 2016 рік, окрім роботи з дер-
жавними органами щодо внесення пропозицій 
змін в екологічне законодавство та лобіювання 
і підтримки важливих соціально-екологічних 
проектів, є організація інформаційно-ділових 
поїздок.
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Заходи, які супроводжували роботу з питань екології та 
енергоефективності:

 •         У березні відбувся V «Форум енергоощадності», який зібрав 
більше 60 учасників професійно-експертної спільноти з питань 
застосування енергоощадних технологій у промисловості та 
побуті.

 •         У червні відбувся Другий Екологічний Форум «Поводження з від-
ходами. Цивілізаційні виклики». Захід супроводжувала активна 
дискусія щодо будівництва сміттєпереробного комплексу на 
прикладі Волинської області, дослідження біогазу на полігонах 
відходів. Були обговорені проблемні питання національного 
законодавства у сфері поводження з відходами, впровадження 
директив ЄС у сфері управління відходами та ресурсами, нала-
годження системи збору та утилізації «електронних відходів».

 •         У вересні вперше відбувся форум «Місто. Транспорт. Екологія». 
Партнерами заходу стали Концерн «Електрон» та Українська 
асоціація учасників ринку електромобілів.  У рамках форуму 
було організовано тест-драйв електромобілів. 

 •         Наприкінці листопада організовано семінар «Лабораторний 
природоохоронний контроль» у лабораторії Державної еколо-
гічної інспекції у Львівській області.

 
•         У грудні відбувся семінар «Статистична звітність з охорони нав

колишнього природного середовища. Екологічний податок» за 
участю представників Львівського обласного управління вод-
них ресурсів, Головного управління статистики у Львівській об-
ласті та Головного управління ДФС у Львівській області. 



МИ В РЕГІОНІ. ПОШУК ТА РЕЗУЛЬТАТ

2015 рік був роком серйозних трансформацій українського бізнесу. Втрата традиційних ринків 
збуту, значне падіння цін на сировинні товари поставили нові виклики перед українською еко-
номікою. Львівська ТПП у 2015 році зосередила свою увагу на заходах, які допомогли б успіш-
но пройти ці випробування. Важливим елементом роботи було проведення постійних семіна-
рів-тренінгів щодо розробки стратегії виходу на європейські ринки, вивчення норм, технічних 
регламентів вимог до українських товарів.

З 1 січня 2016 року вступила в дію в повному обсязі Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Ос-
новні частини Угоди присвячені ключовим реформам, економічному відновленню та зростан-
ню. Без сумніву, кожен підприємець в Україні відчує зміни, які принесуть положення про глибоку 
та всеохопну зону вільної торгівлі. Потрібно зазначити, що в цьому сегменті Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС йде набагато далі, ніж класичні угоди про вільну торгівлю, адже передбачає 
як взаємне відкриття ринків, так і стимуляцію конкурентоздатності та інші кроки, потрібні для 
досягнення відповідності стандартам Євросоюзу і торгівлі на ринках ЄС.

Перші позитивні зміни ми відчули вже на початку року. В Україні запрацювали елементи євро-
пейської моделі визначення країни походження товарів. Запровадження інституту уповноваже-
них експортерів, які отримали право самостійно вказувати українське походження товарів при 
експорті в ЄС, зменшило як фінансове навантаження, так і, що найважливіше, суттєво спростило 
і пришвидшило експорт українських товарів до ЄС.

Ми не забули і про невеликі підприємства. Впродовж минулого року успішно працювали інфор-
маційно-консультаційні центри для підприємців в м. Кам’янка-Бузька та м. Глиняни. Постійно 
відбувались інформаційні заходи в Палаті, де підприємці завжди могли дізнатися про актуальні 
новини, про зміни до податкового законодавства.

Спільно з Агенцією регіонального розвитку Кам’янко-Бузького району, міською радою Кам’ян-
ки-Бузьки розроблено концепцію Проекту створення індустріального парку в м.Кам’янка-Бузь-
ка. До робочої групи увійшли фахівці ТПП, Агенції регіонального розвитку Кам’янко-Бузького 
району, міської ради м. Кам’янка-Бузька та корпорації ДТЕК.
 
Наші пріоритети не зміняться і у 2016 році. Основне завдання – максимально допомогти україн-
ським підприємцям в пошуках нових ринків збуту, нових партнерів, дати їм нові навики, знання. 
Водночас наші кроки будуть мати й абсолютно практичну складову. Так, Палата активно допома-
гатиме створенню своєрідної виставкової площадки продукції українських підприємств у Кор-
човій Долині (Польща). Завдяки оформленню товарів в рамках карнету АТА, який надають наші 
працівники, українське підприємство зможе доставити взірці товарів на єдиний європейський 
ринок навіть без наявності партнера з ЄС та без сплати ввізних мит чи інших податків.

Вже з січня 2016 року ми активно працюватимемо над цими питаннями у діючих комітетах під-
приємців, вноситимемо корективи в нашу подальшу роботу, розроблятимемо нові послуги для 
бізнесу. 

Роман Баран,
віце-президент

тел.: +38 032 276 46 11
e-mail: centr@cci.lviv.ua
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МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

Робота у міжнародному середовищі також залишається 
одним із пріоритетів ЛТПП. 

У 2015 році Палата активно включилася в діяльність про-
екту Європалати (Eurochambres) та Європейської Комі-
сії East Invest 2.  20 травня 2015 року відбулася Стартова 
конференція проекту, який триватиме до вересня 2017 
року. Учасники проекту: бізнес-об'єднання країн Схід-
ного партнерства (Україна, Білорусь, Молдова, Вірменія, 
Азербайджан і Грузія). Для участі в проекті серед інших 
чотирьох регіональних палат відібрано Львівську ТПП. 
Партнер проекту – Європейська Комісія. 

Проект East Invest 2 це: BSO Twinning – партнерські про-
екти з бізнес-асоціаціями ЄС, BSO Academies – навчання 
представників бізнес-асоціацій, BSO Exchanges – про-
грами обміну/стажування, SME Academies – навчання 
для представників МСБ (вихід на Європейський ринок, 
пошук партнера, сертифікація продукції в країнах ЄС з 
правом нанесення на вироби знаку СЄ (CЄ Mark тощо).  

У 2015 році Львівська ТПП стала учасником проек-
ту Enterprise Europe Network (Мережа європейських 
підприємств).

Крім цього, при Палаті діяли декілька міжнародних 
проектів.

Business in MAłopolskA – 
pArTnership neTwork
У 2015 році Львівська ТПП та Малопольська Агенція Регі-
онального Розвитку (м. Краків, Польща) реалізовували 
спільний проект для малого та середнього бізнесу. Впро-
довж року у Палаті працювало Економічне представни-
цтво Малопольського Воєводства Республіки Польща.

Основним завданням представництва була допомога в 
отриманні нових контактів з партнерами з Малопольщі; 
підтримка в організації економічних місій та бізнес-кон-
ференцій; забезпечення доступу до  матеріалів з питань 
ведення економічної діяльності у Малопольщі.

За цей період українське представництво опрацювало 
70 заявок від українських  підприємців. Представники 
Палати та підприємці взяли участь у 2 міжнародних еко-
номічних форумах, здійснили 5 бізнес-місій.
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Служба Старших Експертів (ses)

Спільно з експертами «Європейського офісу Львів-
ської ТПП» та Програми Старших Експертів (Німеч-
чина) надаються послуги для місцевих та іноземних 
компаній та підприємців з інформування в питаннях за-
конодавства ЄС, пошуку партнерів, надання консуль-
таційних послуг. Впродовж 2015 року було виконано 
27 проектів, в яких брали участь німецькі експерти SES. 

НайуспішНіші проекти:

•       розробка стратегії розвитку компанії, аналіз 
фінансових результатів (ТзОВ «Аптека ЗІ»); 

•       навчання викладачів та студентів у готель-
ному обслуговуванні, виробництві хлібо-
булочних виробів, приготування страв 
(Львівський державний коледж харчової 
промисловості); 

•       удосконалення системи ЖКГ та управлін-
ня ОСББ (Інститут міста Львівської міської 
ради); 

•       підвищення кваліфікації шефкухаря та пра-
цівників (готель «Леополіс»); 

•       розробка нового цеху по помолу борошна 
(ПрАТ «Рівнеборошно»); 

•       розвиток міського транспорту, розробка 
транспортної стратегії Львова (Департамент 
розвитку ЛМР, ЛКП «Львівелектротранс»,  НУ 
«Львівська політехніка»).
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Німецько-український партнерський 
проект у сфері бізнесу

У 2015 році співпраця іЗ проектом  поЛягаЛа У:

•     Підтримці в проведенні семінарів, форумів, конфе-
ренцій, заходів із підвищення кваліфікації працівників 
ЛТПП.

•     Продовженні роботи над реалізацією проекту в місті 
Кам'янка-Бузька – створенні індустріального парку. 
Спільно з Агентством регіонального розвитку Кам'ян-
ка-Бузького району, міською радою Кам'янка-Бузька 
розроблена концепція проекту створення індустрі-
ального парку та тимчасова програма дій на 2015 рік. 

•     Відкритті (вересень) Інформаційно-консультаційного 
центру для підприємців у м.Глиняни. 

•     Проведенні низки заходів для популяризації біз-
нес-медіації. Після успішного впровадження програми 
«Бізнес-медіатор ТПП» у 2015 році було проведено два 
5-тимодульні курси із врученням престижного німець-
кого сертифікату. 

•     Реалізації ініціативи з маркетингу та якості «Львівська 
гостинність» для закладів сектору HoReCa. Вперше 
сертифікацію за німецьким зразком було проведено у 
2014 році. Зразком для «Львівської гостинності» стала 
ініціатива «Бранденбурзька гостинність» у Німеччині, 
за допомогою якої DEHOGA Brandenburg підтримує 
рестораторів німецької федеральної землі у забезпе-
ченні належної якості та маркетингу. У 2015 році участь 
в ініціативі взяли більше 30 гравців ресторанного рин-
ку Львова та Львівської області, в рамках якої відбу-
валось тестування закладів харчування в категоріях, 
які учасники добровільно обирали для себе: ресто-
ран, кафе, кафе-кондитерська, пивний ресторан/паб. 

Відтак 27 закладів харчування отримали сертифікати 
якості «Львівська гостинність» на 2016/2017 роки.  

У звітному періоді розпочався проект співпраці з Доне-
цькою торгово-промисловою палатою у сфері підтримки 
експорту малих і середніх підприємств України до Євро-
пейського Союзу. За підтримки проекту відбулися зустрі-
чі представників Львівської ТПП та Школи міжнародної 
торгівлі в Донецьку, тренінг щодо успішного експорту в 
ЄС, модуль Школи міжнародної торгівлі для підприємств 
Львівської області.

У самій ЛТПП створено Центр медіації http://mediation.
lcci.com.ua/, завданням якого є практична допомога 
львівському бізнесу у розв'язанні конфліктних ситуацій 
та досудовому вирішенні проблемних бізнес-питань. 
Палата у цьому напрямку активно співпрацювала й про-
довжує роботу з Національною асоціацією медіаторів 
України та Українським центром медіації при Києво-Мо-
гилянській академії. 
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ПРОМОЦІЯ БІЗНЕСУ
Палата реалізовувала інформаційно-промоційну кам-
панію своєї діяльності та її членів не лише завдяки про-
веденню згаданих заходів. Впродовж року було видано 
6 номерів журналу «Зовнішньоекономічний кур’єр», 
проведено Дні відкритих дверей, День підприємця, 
представлено послуги на стенді найбільш відвідуваного 
заходу в області – Форумі видавців. Щорічний конкурс 
«Інвестор року» у 2015 році не проводився з огляду на 
відсутність інвесторів у 2014 році.
Впродовж року було опубліковано брошуру про послу-
ги Палати для сектора МСП, відзнято відеопрезентацію 
про діяльність Палати тощо.

СТРАТЕГІЧНО

ПРО СТРАТЕГІЮ
с.4

ПРАКТИЧНО
ПРО

Соціальна 

відповідальність 

бізнесу

c. 18
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ШАНСИ НА УСПІХ?

C. 12

Цикл клієнтського досвіду  | 13

Карта корисних переваг  | 15

Коридор оптимальних цін  | 16
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ОБЛИЧЧЯ МІСТА 
8 жовтня 2015 року на стадіоні «Арена Львів» відбулася 
церемонія нагородження переможців XVІ конкурсу-про-
моції львівського підприємництва «Обличчя міста 2015». 
Цьогоріч з-поміж 33-х підприємств, компаній, ГО Львова 
різного профілю експертна рада відібрала 24 організа-
ції-фіналісти, що й змагалися за отримання гран-прі. 
Відзнаку у різних номінаціях здобуло 12 компаній. Пе-
реможці конкурсу визначалися за допомогою відкрито-
го Інтернет-голосування на веб-сайті ЛТПП. При виборі 
переможця журі брало до уваги не лише результати 
онлайн-голосування, а й економічні показники, і насам-
перед – соціальну активність компанії, що стало особли-
вістю цьогорічного конкурсу.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Вперше Львівська ТПП зосередила свою увагу на напрям-
ку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Цю 
роботу було розпочато з конференції «Соціальна відпо-
відальність бізнесу», яка об’єднала керівників бізнесу, 
вітчизняних та іноземних експертів, представників орга-
нів влади, громадських організацій та асоціацій, які обмі-
нялися досвідом, напрацюваннями та перспективними 
задумами на майбутнє, мали змогу знайти партнерів та 
однодумців з метою реалізації спільних проектів цього 
напрямку. Учасники обговорили питання формування 
подальшої соціальної відповідальності в регіоні та кра-
їні. Серед доповідачів – Марина Саприкіна,  керівник 
експертної організації Центр «Розвиток КСВ»,  Катерина 
Кравчук, представник спільноти «Соціальна відповідаль-
ність бізнесу», очільники релігійних громад: митрополит 
Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій Рудюк, голов-
ний імам Львова Мурат Сулейманов, а також представни-
ки єврейських громад. Учасники конференції працюва-
ли у трьох секціях: «Соціальна відповідальність бізнесу 
як явище. Українські реалії»; «СВБ: досвід підприємств 
Львівщини» та «НУО, волонтери, влада, ЗМІ, соціально 
відповідальний бізнес у Львові: синергетичний ефект». 
Тематика доповідей стосувалася питань, пов’язаних зі 
зростанням конкуренції і зниженням довіри до бізнесу, 
проблемами розвитку того середовища, у якому бізнес 
працює; проблемами соціальної відповідальності бізне-
су у морально-етичній, історичній, гендерній та практич-
ній площинах.
Також у грудні в рамках програми заходів ЛТПП за цим на-
прямком відбувся практичний семінар «Духовні цінності 
у формуванні світогляду бізнесмена».
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НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
ТА НОВІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ

У 2015 році Палата активно працювала над розвитком 
потенціалу працівників, членів організації та майбутніх 
підприємців. 
З цією метою працівники Палати стали активними слуха-
чами понад 15-ти навчань з різних спеціальностей та за 
різними напрямками, серед яких, зокрема, лобіювання 
інтересів, експорт до країн ЄС, робота в кризових ситуа-
ціях, медіація, оцінка майна, експертиза товарів та інші.
Також 5 працівників Палати (одна з 2 найбільших груп 
у системі ТПП України), працювали над розробкою 

стратегії розвитку Торгово-промислової палати України. 

Для тіснішої роботи з членами Палати використовува-
лися нові форми проведення заходів, серед яких – День 
відкритих дверей та День підприємця.
З метою популяризації роботи організації як біз-
нес-платформи Львівщини ЛТПП позиціонувала себе 
на усіх найбільших виставках регіону.
Для майбутніх підприємців щоквартально відбувався 
тренінг із професійної адаптації молоді на ринку праці.
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Основні показники  фінансово-економічної діяльності ЛТПП

157 заходів 2015 року 
за формою проведення 

показники                                                         2013 2014 2015
Дохід від реалізації, тис. грн                                                    12 659,60 12 504,10 17 641,40

В.т.ч. по видах послуг    

Зовнішньо-економічні 982,80 536,70 3 732,80

Сертифікація та експертиза товарів 9 449,40 9 373,20 10 676,70

Проведення виставок 149,20   

Товарна нумерація 72,60 82,20 182,90

Оцінка вартості майна 888,60 1 305,00 1 715,30

Декларування, брокерські послуги 180,50 137,40 74,00

Переклади 52,20 96,20 146,20

Інформаційні послуги 41,50 57,30 57,50

Юридичні 20,10 6,90  

Рекламно-видавничі 134,60 77,00 84,30

Оформлення документів на в’їзд-виїзд з України 53,50 176,20 46,00

Організація навчання 557,80 502,80 593,90

Видача Карнетів АТА 43,40 101,90 93,30

інші 33,40 40,60 238,50

Витрати                                                                    11 197,60 9 836,10 15 350,40

Витрати на оплату праці 5 163,00 5 443,00 5 823,00

Нарахування на заробітню плату 1 823,00 1 952,00 2 058,00

Витрати на відрядження 304,00 385,00 387,00

Амортизаційні витрати 568,00 582,00 777,00

Загальногосподарські витрати 2 209,60 964,10 3 470,40

Комунальні послуги 221,00 227,00 312,00

Поліпшення основних засобів та придбання 
нових

873,00 251,00 2 427,00

Оренда приміщень 14,00 13,00 12,00

Обов’язкові платежі та збори 22,00 19,00 84,00

Чистий прибуток 1 462,00 2 668,00 2 291,00

2013 2014 2015

кількість членів тпп 376 385 389

прийнято за рік 28 24 27

виключено за рік 14 15 21

поступлення членських внесків
2013 2014 2015

185,81 197,80 225,30

Витрати:    

відрахування в ТПП України 70,00 72,30 85,30

придбання членських квитків, 
дипломів, поштові витрати

3,82 9,50 14,40

виготовлення журналу 39,00 57,00 59,60

виготовлення друкованої продукції, довідників 17,50 16,20 64,50

послуги перекладу для членів палати 7,30 3,20 0,20

організація заходів для членів палати 21,40 4,60 0,00

підготовка засідань керівних органів палати 4,80 1,30 6,00

організація заходів по підтримці малого та середнього бізнесу 6,50 0,00 5,00

організація зустрічей, семінарів, круглих столів, тренінгів 21,80 0,00  0,00

Бізнес-поїздки на 
міжнародні виставки

74

3027
14 12

Семінари та навчання

Робота з іноземними 
делегаціями

Круглі столи, зустрічі 
підприємців, засідання 
комітетів

Форуми і конференції
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Видавець:
Львівська торгово-промислова палата
Стрийський парк, 14, 79011 Львів
Телефон: +38 032 276 46 11
Факс: +38 032 276 46 11
E-mail: lcci@cci.lviv.ua
Iнтернет: www.lcci.com.ua

контакти:

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
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Львівська торгово-промисЛова паЛата

Стрийський парк, 14

м. Львів

Україна

79011

e-mail: lcci@cci.lviv.ua

www.lcci.com.ua


