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Szanowni Państwo, 

PLP Law Group jest doradcą oraz członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, jest 
polecana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Ukrainie. 

Od wielu lat z powodzeniem udzielamy wsparcia prawnego polskim firmom, działającym na 
terenie Ukrainy, odnośnie wszelkich kwestii prawnych związanych z prowadzeniem biznesu 
na Ukrainie, w tym również w sferze zamówień publicznych (przetargów). 

Ostatnio wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców ukraińskim rynkiem, wiąże się z 
ratyfikacją Umowy Stowarzyszeniowej z UE, która obowiązuje od 1 września br., a to 
pozwala przewidywać znaczne zwiększenie wymiany towarów między Polską i Ukrainą. 
Jednakże wcześniej obserwowaliśmy zainteresowanie m. in. naszym rynkiem energetycznym 
i transportowym w sferze przetargów publicznych.  

Przygotowaliśmy propozycję współpracy, którą kierujemy przede wszystkim do osób 
zamierzających założyć własną działalność gospodarczą na Ukrainie.   

Specjalna oferta uwzględnia tendencję do utrzymania optymalnej sumy wydatków w 
pierwszych etapach rozpoznania rynku, aż do momentu podjęcia ostatecznej decyzji o 
prowadzeniu działalności na Ukrainie. 



 

 

 

W ramach jednego biura będą Państwo mogli otrzymać kompleks usług na 
zasadzie 3 w 1: 

WIRTUALNE BIURO 

 Adres rejestrowy dla firmy w centrum Kijowa (rejestracja firmy zgodnie z ukraińskim prawem 
odpowiednio do Państwa działalności) 

 Polskojęzyczny office-menedżer na recepcji  

 Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej 

 Dostęp do sali konferencyjnej  

 Powiadomienie o otrzymanych przesyłkach drogą mailową 
 

BIURO SERWISOWANE 

 Przestrzeń biurowa na 6. piętrze budynku business centrum «Illinsky» 

 W pełni wyposażone gabinety wysokiej klasy meblami 

 Umowa najmu na dowolny okres  

 Dostęp do usług recepcyjnych  i urządzeń biurowych 

 Jedna stała miesięczna opłata i brak ukrytych kosztów 
 

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE  

 Rejestracja firmy  

 Pomoc przy zakładaniu spółki z o.o. / akcyjnej 

 Przygotowanie różnego rodzaju umów 

 Kompleksowe usługi prawne w przetargach ukraińskich 

 Doradztwo prawne za odpowiednią zniżką 

Starszy Partner naszej firmy prawniczej Andrii Popko posługuje się językiem polskim, 
angielskim, rosyjskim. W osobie naszej firmy prawniczej znajdą Państwo solidnego partnera 
prawnego i zagwarantują sobie sprawdzonych wykonawców, a także będą Państwo mogli 
bez przeszkód poruszać się w meandrach ukraińskiego prawa.  

 
 

Z poważaniem oraz nadzieją na owocną współpracę,  
PLP Law Group 

 

http://www.city-office.pl/wirtualne-biuro/
http://www.city-office.pl/biura-serwisowane/

