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Торговельна 
співпраця між 
Словаччиною 
та Україною



East Office
Ідеальне місце для вашого бізнесу



Почніть свій бізнес

EastOffi  ce виник в рамках проекту ДРУЖБА 
СЛОВАЧЧИНА – УКРАЇНА, який фінансується за 
допомогою засобів норвезького фінансового 
механізму та державного бюджету Словацької 
Республіки. Він координується некомерційною 
організацією ДРУЖБА СЛОВАЧЧИНА – 
УКРАЇНА (юридична адреса: Разусова 49, 040 
01 м. Кошице), яка була заснована в кінці 
2013 року для підтримки транскордонного 
співробітництва між Словаччиною та Україною.

Згода на надання юридичної 
адреси
При заснуваннi компанії вам необхідно 
зареєструвати юридичну адресу. Ця юридична 
адреса вноситься до Комерційного реєстру 
Словацької республіки. З метою внесення 
юридичної адреси до комерційного реєстру 
ми надамо вам згоду на використання адреси 
нерухомості (Разусова 49, м Кошице).

Ми надаємо дану послугу фізичним 
особам – підприємцям, а також працюємо з 
некомерційними організаціями, громадськими 
об’єднанням та іншими юридичними особам, 
які не здійснюють комерційну діяльність.

Надання поштової скриньки
Поштова скринька на вулиці Разусова 49 в м. 
Кошице отримає назву вашої компанії (фірмове 
найменування) для забезпечення прийому будь-
яких поштових відправлень.

Обробка пошти

Ми забезпечимо прийом пошти, відправленої 
на ім’я вашої компанії, в тому числі і 
рекомендованих поштових вiдправлень, 
якi вручають безпосередньо до рук. Ми 
проінформуємо вас про кожне поштове 
відправлення за допомогою електронної пошти.

Потім ми вiдскануємо вашу пошту і перенесемо 
ї ї до хмарного сховища, до якого ви будете мати 
постійний онлайн доступ за допомогою своїх 
облікових даних.

Вміст вашої відсканованої пошти буде 
доступний для перегляду і завантаження в будь-
який момент і в будь-якому місці.

Аренда конференц-зала

Пропонуємо вам скористатися можливістю 
оренди ексклюзивних приміщень для 
переговорів або навчання, які можуть бути 
використані не тільки для проведення 
переговорів і зустрічей з партнерами і клієнтами, 
а й для групових курсів, семінарів, навчання 
та інших подібних заходів. Приміщення для 
переговорів і навчання мають повноцінне 
технічне оснащення (доступ до інтернету, 
проектор та екран, Смарт ТВ).

Вартість оренди включає в себе:

• Послуги центральної рецепції

• Інтернет

• Технічне оснащення приміщення

• Оформлення інтер’єру відповідно до 
побажань клієнта

Скористайтеся повним спектром послуг, які значно спростять і 
оптимізують вашу підприємницьку діяльність в Словаччині, Україні та 
Європейському Союзі. EastOffi  ce надасть вам послуги віртуального 
офісу, ресепшн, обробки пошти, оренди офісного помнщенія або 
конференц-залу, а також подальше комплексне консультування.



• Базове харчування

• Мінеральна вода, кава, чай

 
Віртуальна асистентка
З нашими послугами Віртуальної персональної 
асистентки вам не доведеться турбуватися про 
рішення адміністративних завдань, при чому 
оплата буде здійснюватися лише за той час, 
протягом якого асистентка працювала на вас.

Завдання Віртуальної персональної 
асистентки:

• Представлятиме вашу компанію на  
переговорах у державних установах, організує 
вам, наприклад, паркувальну карту, замовить 
автомобіль, забезпечить виписки з реєстрів, 
підтвердження з державних установ і 
страхових служб.

• Забезпечить обробку документів, корекцію 
тексту, ведення ділової кореспонденції, 
редагування презентацій.

• Подбає про організацію робочого календаря, 
наприклад, про організацію зустрічей з 
вашими діловими партнерами.

• Складе протокол наради на словацькiй, 
українськiй, російськiй або англійськiй мовi.

• Забезпечить бронювання готелів, квитків.

• Надасть широкий спектр інших послуг на 
основі ваших побажань

 
Колл-центр
Дана послуга представляє собою надійний 
і багатомовний секретаріат, який приймає 
телефонні дзвінки від імені вашої компанії, 
обробляє повідомлення і пересилає їх вам 
заздалегідь обумовленим способом (електронна 
пошта, смс, телефонний дзвінок).

Стабільна і 
престижна  
адреса

Комунікабельність

Онлайн доступ  
до пошти

Відкрийте для себе переваги  
East Office

Підвищіть престиж Вашої компанії - 
забезпечте ї ї вигідною юридичною 
адресою з преміальними послугами і 
презентабельним оточенням

Всі послуги надаються на 4 
мовах (словацькiй, українськiй, 
англійськiй, російськiй).

Всі ваші поштові відправлення вносяться 
до інформаційної системи, доступ до якої 
надається лише вам і здійснюється за 
допомогою мобільного додатку.



Прайс-лист



Комплексність

Послуги для 
іноземних осіб

Зниження витрат 
на бізнес

EastOffice надасть вам послуги 
віртуального офісу, ресепшн, обробки 
пошти, оренди офісного помнщенія 
або конференц-залу, а також подальше 
комплексне консультування.

Крім послуг, які надає East Office, ми 
забезпечимо вам членство в EastPort 
і надамо комплексне консультування 
у сфері оподаткування, права, 
маркетингу і т.д.

Для іноземних осіб ми надаємо 
повний спектр послуг з відкриття 
бізнесу, отримання дозволу на 
проживання в Словацькій Республіці, 
словацького громадянства і багато 
іншого.

Не платіть за оренду і обладнання 
офісу. Заощаджуйте на реєстрації 
вашого підприємства разом з East 
Office і скористайтеся перевагами 
наших послуг і офiсного простору  
/ приміщення.





East Port
Мережа контактів і членська підтримка збільшать ваші шанси на успіх у 
транскордонній торгівлі.

Нетворкінг
Торгова палата Eastport організовує різні заходи, 
такі як конференції, торгові місії, виставки та 
круглі столи.

Акції та заходи EastPort надають 
комерційний простір, де ви зможете:

• налагодити контакти з новими діловими 
партнерами.

• зміцнити існуючі ділові стосунки.
• презентувати свої товари і послуги.
• порівняти пропозицію і попит на 

словацькому та українському ринках.
• ви можете здійснити інтерактивне 

обговорення та укласти угоду
• зробити впізнаваною назву вашої компанії 

і т.д.

Інтерактивні контракти для бізнесу 
Послуга «інтерактивнi контракти» являє 
собою базу даних формулярів на підготовку 

документів, необхідних для створення або 
внесення змін до компанії, або на підготовку 
контрактів, необхідних для бізнесу. Легко 
і швидко внесіть ваші дані, і система сама 
згенерує необхідні документи і відправить 
їх вам поштою в форматі, призначеному 
безпосередньо для підписання. Щоб 
скористатися цією послугою, зарегиструйтесь 
безкоштовно в торговій палаті Eastport.

Арбітражний суд
Вам більше не потрібно турбуватися про 
сумнівне виконанні судових актів, особливо 
якщо ви ведете бізнес за кордоном. Просто 
помістіть в договорі положення про те, що 
будь-який спір, який виникне між сторонами, 
буде представлений на розгляд арбітражного 
суду EastArbiter. Гарантія об’єктивного 
та оперативного вирішення суперечок в 
арбітражному суді стане серйозною підтримкою 
для вашої підприємницької діяльності. 

Знижка на послуги 
EastOffice і 
додаткові послуги

Скористайтеся вигодами членства EastPort

Члени палати отримають вигідні 
знижки на послуги EastOffice, як, 
наприклад, послуги віртуального офісу, 
ресепшена, обробки пошти. Комплексне 
обслуговування і консультування 
(допоміжні послуги) за пільговими 
цінами безсумнівно забезпечать кращі 
умови для вашого бізнесу.



Членство в Eastport є 
добровільним і безкоштовним



Отримати членство можуть лише фізичні або 
юридичні особи, в тому числі державні та 
некомерційні організації, зацікавлені в тому, 
щоб взяти активну участь у транскордонному 
співробітництві між Словацькою Республікою 
та Україною. 



База даних 
попиту і 
пропозиції

Конференції та 
інші заходи

Зробіть так, щоб 
про вас  
дізналися

Аналіз і 
дослідження 
ринку

Комплексне 
обслуговування

У зв’язку з членством в EastPort ви 
отримуєте необмежений доступ до 
поточної базі даних попиту і пропозиції 
всіх членів EastPort. Ми допоможемо вам 
у пошуку постачальників, замовників 
або партнерів для інвестицій і 
підприємницької діяльності. 

Ми організуємо різні акції і заходи, 
за допомогою яких у вас буде шанс 
отримати цінні контакти для розвитку 
вашого бізнесу, такі як конференції, 
торгові місії, виставки та круглі столи. 

Завдяки членству в EastPort ваш 
профіль автоматично публікується на 
офіційному сайті, а також у всіх наших 
публікаціях. Ми надаємо простір для 
Вашої презентації на всіх заходах, 
організованих або відвідуваних.

EastPort - це простір, що надає 
комплексну інформацію на основі 
проведених досліджень і аналізу ринку 
в Словаччині та Україні, що охоплюють 
різні області: економіка, інвестиційні 
продажі і придбання, митниця, 
маркетинг, законодавча сфера і т.п.

В рамках своєї діяльності East-
Port співпрацює зі словацькими та 
українськими експертами в галузі права, 
оподаткування, фінансів, нерухомості, 
реклами та маркетингу, туризму, тому 
надає своїм членам індивідуальне 
рішення в будь-якій області.





Відповідно до закону, виробництво 

в суді EastArbiter є рівнозначною 

альтернативою традиційному 

судовому виробництву в звичайних 

судах. Рішення, винесене внаслідок 

арбітражного процесу, має законну 

силу не тільки в Словаччині, а й за 

кордоном.



East Arbiter
EastArbiter є платформою для об’єктивного і оперативного (арбітражного) 
врегулювання суперечок, яке в першу чергу має підвищити правову 
визначеність, уніфікувати процедуру пред’явлення законних претензій,  
і, зокрема, сприяти транскордонній підприємницькій діяльності.

Арбітражне провадження

Виробництво в арбітражному суді на території 
Словаччини регулюються законом № 244/2002 
зводу законів про арбітражну діяльность з 
урахуванням змін і доповнень, і відповідно 
до закону є рівнозначною альтернативою 
традиційному судовому виробництву в 
звичайних судах.

Арбітражний суд EastArbiter займається 
вирішенням майнових суперечок, що 
випливають із внутрішніх і міжнародних 
комерційних і правових відносин, якщо 
характер цих суперечок передбачає судове 
врегулювання. З арбітражного виробництва 
повинні бути виключені:

• Спори, що стосуються створення, зміни 
або припинення права власності та інших 
речових прав

• Спори, що стосуються особистого статусу 
(наприклад, розлучення і т.д.).

• Спори, пов’язані з примусовим 
виконанням рішень

• Спори, що виникають в ході провадження у 
справі банкрутства і реструктуризації

Вирішення спорів в арбітражному суді EastAr-
biter можливо з письмової згоди сторін спору 
до виникнення спору (наприклад, арбітражне 
застереження вказується в договорі між 
партнерами або укладається окрема арбітражна 
угода), або після виникнення спору (наприклад, 
у вигляді доповнення до існуючого договору або 
заяви).

Провадження в арбітражному суді в порівнянні 
з провадженням в звичайних судах вважається 
більш швидким, ефективним, гнучким, 
коректним, менш дорогим і трудомістким 
варіантом.

Рішення арбітражного суду є остаточним і 
обов’язковим для виконання для обох сторін, 
а також не підлягає оскарженню. Оскарження 
з боку державного суду можливо лише в деяких 
випадках, однак це не скасовує арбітражне 
рішення. Швидкість арбітражного виробництва 
забезпечується ще й тим, що вся процедура 
здійснюється переважно в письмовому вигляді.

Головним плюсом арбітражного провадження 
є автоматичне приведення у виконання 
арбітражних рішень за кордоном, тобто 
їх визнання як за кордоном, так і в країні, 
де арбітражні рішення були прийняті. Це 
відноситься до всіх країн, які приєдналися 
до Конвенції про визнання і приведення у 
виконання іноземних арбітражних рішень 
(10 червня 1958 Нью-Йорк), в тому числі до 
Словаччини і України.

Арбітражна обмовка

Якщо сторони комерційних відносин 
зацікавлені у вирішенні своїх потенційних 
суперечок шляхом арбітражного виробництва 
при EastArbiter, вкрай важливо, щоб вони 
уклали між собою арбітражну угоду, яка 
відповідно до закону № 244/2002 зводу законів 
про арбітражну діяльність з урахуванням змін і 
доповнень є домовленістю між сторонами про 



Професіоналізм

Ефективність

Без мовного 
бар’єру

Скорочення  
витрат

Фізична 
доступність

Негласність

Скористайтеся вигодами членства

Вибір арбітра здійснюється в залежності 
від предмета спору та відповідної 
до даного предмету професійної 
спеціалізації арбітра.

Процедура є одноступінчастою і 
відбувається швидше, ніж в звичайних 
судах. Судове рішення підлягає 
виконанню з моменту його вручення, 
в тому числі і за кордоном.

Ми забезпечимо переклад підтвердних 
документів, а також усний переклад під 
час допитів - на слуханнях ви можете 
спілкуватися словацькою, українською, 
російською або англійською мовами.

Залежно від суми, що оспорюється, 
робота арбітра обійдеться в більш ніж 
в два рази дешевше, ніж класичне судове 
провадження.

Кошице - це ідеальне місце, якщо є 
необхідність взяти участь в слуханнях. 
Міжнародний аеропорт з прямими 
рейсами до Києва, Братислави або 
Праги. Всього в 100 км від Ужгорода - 
обласного центру Закарпатської області.

Врегулювання спору відбувається за 
закритими дверима, рішення виноситься 
тільки перед учасниками процесу.



Спеціальні судді 

EastArbiter є незалежними 

і неупередженими арбітрами



те, що всі або деякі суперечки, які вже виникли 
або виникнуть між ними в правових відносинах, 
передбачених або не зазначених в угоді, повинні 
вирішуватися шляхом арбітражу.

Арбітражна угода може мати вигляд окремої 
угоди або ж арбітражної обмовки для 
конкретного договору.

Арбітражна угода має бути оформлена у 
письмовому вигляді. Недотримання письмової 
форми можна компенсувати декларацією 
Сторін в протоколі перед спеціальним арбітром 
EastArbiter про підпорядкування ї ї положенням 
– це повинно бути зроблено не пізніше початку 
судочинства.

Якщо ви хочете, щоб вашими правовими 
питаннями займався спеціальний арбітр, 
необхідно, щоб до договору з вашим діловим 
партнером (наприклад, до прикінцевих 
положень договору або до статті Договору під 
назвою “Арбітражна обмовка”) була додана 
обмовка. Арбітражна обмовка також може бути 
розміщена в рамках загальних положень і умов.

У разі якщо ви і ваш діловий партнер вже 
підписали угоду, в якій немає арбітражної 

поправки, ви без проблем зможете підписати 
арбітражну угоду.

Cписок арбітрів

Торгова палата Eastport веде актуальний список 
спеціальних суддів EastArbiter зі Словаччини та 
України, з якого можна вибрати суддю, виходячи 
з його професійної орієнтації та в залежності від 
предмета спору. Сторони мають право вибрати 
суддю, що не входить до списоку спеціальних 
суддів EastArbiter, але в цьому випадку мова 
повинна йти про людину, здатну виконувати 
роль судді і яка відповідає вимогам закону, а 
також суддя повинен погодитися з регламентом 
спеціальних суддів EastArbiter і відповідними 
правилами.

Спеціальні судді EastArbiter, що входять до 
“Списку суддів”, зобов’язуються здійснювати 
суддівську діяльність відповідно до закону, 
неупереджено і з належною увагою, з тим 
щоб забезпечити справедливий захист прав і 
законних інтересів сторін з метою запобігання 
порушенню їх прав і законних інтересів, а також 
уникнкння зловживання їхніми інтересами.

Арбітражне вирішення спорів за допомогою 
EastArbiter є однією з послуг торгової палати 
EASTPORT, яка об’єднує суддів зі Словаччини та 
України, що володіють спеціальними і юридичними 
знаннями, а арбітражне провадження забезпечить 
вирішення економічних і організаційних питань.
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