Про нас

Український Бізнес Центр у Лондоні (УБЦЛ) відкриває нові можливості
для українського бізнесу та сприяє розвитку ділових та інвестиційних
відносин між Україною і Великобританією.
Ми надаємо комплексні послуги у сфері бізнесу, нерухомості, освіти
та імміграції на території Великобританії:
•

реєстрація та адміністрування англійських приватних компаній
та партнерств з обмеженою відповідальністю

•

повне бухгалтерське обслуговування

•

відкриття банківських рахунків у банках Великобританії

•

представницький офіс та кімнати для переговорів у Лондоні

•

послуги перекладача

•

купівля/продаж/оренда житлової та комерційної нерухомості

•

послуги у сфері британської освіти

•

імміграційні послуги

Якщо Вам потрібні будь-які інші послуги, ми завжди готові
допомогти.

Бізнес-послуги

Реєстрація/Адміністрування англійських компаній
Ми допоможемо швидко та ефективно розпочати власний бізнес у
Великобританії.

Послуги:
•

реєстрація приватних компаній з обмеженою відповідальністю (LTD)

•

реєстрація філій та представництв іноземних компаній

•

реєстрація партнерств з обмеженою відповідальністю (LLP)

• адміністрування англійських LTD і LLP

Бухгалтерські послуги і податковий консалтинг
Наші спеціалісти забезпечать виконання вимог податкового законодавства Великобританії.

Послуги:
•

річні корпоративні податкові декларації

•

квартальні декларації з ПДВ

• баланси
• звіти про фінансові результати

Бізнес-послуги

Представницький офіс
УБЦЛ надає унікальну можливість мати власний офіс в інвестиційній
столиці світу, Лондоні, не витрачаючи коштів на облаштування і високу орендну плату.
Послуги:
•

престижна бізнес-адреса у центрі Лондона

• телефон/факс
• англо-/україно-/російськомовний адміністратор
•

робоче місце з комп’ютером і доступом в інтернет

Кімнати для переговорів у Лондоні
УБЦЛ також організує для Вас ділові зустрічі, корпоративні
презентації та тренінги у центральному Лондоні, в декількох хвилинах від Парламенту.

Банківські рахунки
УБЦЛ пропонує відкриття рахунків у провідних англійських банках:
•

консультації з питань типів рахунків

• організація зустрічей із співробітниками обраного Вами банку
• заповнення банківських форм та допомога з оформленням
документів

Нерухомість

УБЦЛ допоможе придбати, продати та орендувати житлову або
комерційну нерухомість у Великобританії. Англійське законодавство
не забороняє іноземцям володіти нерухомістю у Великобританії.

Послуги:
•

індивідуальний підбір житлової або комерційної нерухомості

• ознайомчі тури з відвідуванням об’єктів
•

повний юридичний супровід угоди купівлі/продажу/оренди

•

підготовка необхідної документації для підписання угоди

•

підготовка нерухомості для Вашого переїзду

•

управління нерухомістю

• допомога в отриманні іпотеки в банках Великобританії
•

ремонт і дизайн

Наша мета — знайти ідеальну для Вас нерухомість у
потрібному місці та за прийнятною ціною, щоб заощадити Ваш час та гроші.

Освіта

УБЦЛ надасть Вам вичерпну інформацію про систему британської
освіти. Наші спеціалісти отримали престижну освіту у Великобританії
і допоможуть Вам вступити до кращого навчального закладу.

Послуги:
•

курси англійської мови для дітей, дорослих та груп з можливістю
розпочати навчання у будь-який час або на період канікул

• середня освіта, в тому числі навчання в елітних школах-пансіонах
•

підготовка до міжнародних іспитів з англійської мови (IELTS)

•

вища освіта (бакалавріат, магістратура)

•

програми підвищення кваліфікації

• арт-освіта
Британські дипломи визнаються у всьому світі, а провідні компанії,
у першу чергу, зацікавлені у випускниках саме британських шкіл та
вузів.

Якісна освіта – це надійна інвестиція у Ваше майбутнє.

Імміграція

Імміграційні спеціалісти допоможуть розібратися у тонкощах британського імміграційного права і досягти бажаного результату.
Візи Tier 1 (Інвестор) та Tier 1 (Підприємець) дозволяють Вам жити і
працювати у Великобританії, а також швидко отримати британське
громадянство.
Інші послуги:
• бізнес-віза
• дозвіл на роботу
•

віза для членів родини

• студентська віза
•

право на постійне проживання

• британське громадянство
Наші імміграційні юристи гарантують Вам якісні послуги, повну
конфіденційність та конкурентоспроможні ціни.

Сподіваємося скоро побачити Вас серед наших клієнтів!

