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РЕЄСТРАЦIЯ, ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ 

Проведення реєстрації ТОВ 1500 грн 

Проведення реєстрації ТОВ за участю нерезидента 3000 грн 

Зміна юридичної адреси, складу учасників ТОВ, розміру статутного 

капіталу, статуту, інші зміни відомостей, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

1500 грн 

Зміна юридичної адреси, складу учасників ТОВ, розміру статутного 

капіталу, статуту, інші зміни відомостей, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі за участю нерезидента 

2000 грн 

Ліквідація юридичної особи від 25000 грн 

ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (СПРАВИ ПОВ‘ЯЗАННІ З ВЕДЕННЯМ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 

Надання консультації, особі, що викликається на допит від 1000 грн 

Участь адвоката під час допиту від 2500 грн 

Захист в кримінальному процесі під час досудового слідства від 25000 грн 

Оскарження дій чи бездіяльності органів досудового розслідування від 5000 грн 

Участь адвоката у слідчих діях від 2500 грн 

Захист під час судового розгляду від 25000 грн 

 

СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Вивчення документів з наданням консультації від 1500 грн 

Підготовка вимог, претензій, відповідей на них від 2500 грн 

Підготовка та подання позову або відзиву на позов від 5000 грн 

Підготовка та подання апеляційної/касаційної скарги, 

заперечень до суду на апеляційну/касаційну скаргу 
від 5000 грн 

Представництво інтересів Замовника у розгляді справи в суді 

(за судове засідання) 
від 2500 грн 

Підготовка, подання заяви про відкриття виконавчого провадження від 1500 грн 

Участь при проведення виконавчих дій від 2500 грн 

Оскарження дій державного/приватного виконавця від 5000 грн 

 

СУПРОВІД ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР 

 



Підготовка документів для участі в тендері  

із подальшим супроводом закупівлі 

від 4000 грн 

Оскарження результатів процедури закупівель  

до Антимонопольного комітету України 

від 4000 грн 

Оскарження результатів тендеру в судовому порядку від 5000 грн 

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Пакет «Мінімальний» 

У пакет входять наступні послуги: 

– Усне консультування – до 4 консультацій в місяць; 

– Підготовка документів (договорів, наказів, претензій, листів,  

правових висновків, інших документів) – до 3 документів в місяць 

3000 грн 

Пакет «Оптимальний» 

У цей пакет входять наступні послуги: 

– Усне консультування – до 6 консультацій на місяць; 

– Підготовка документів (договорів, наказів, претензій, листів,  

правових висновків, інших документів) – до 5 документів на місяць); 

– Представництво інтересів клієнта в органах державної влади,  

місцевого самоврядування, контролюючих органах  

– не більше 1 разу на місяць; 

– Участь в суді на стороні клієнта – не більше одного процесу одночасно 

7000 грн 

Пакет «Бізнес» 

Даний пакет абонентського юридичного обслуговування «Бізнес»  

замінює юридичну службу. 

У цей пакет входять наступні послуги: 

– Усне консультування – до 10 консультацій на місяць; 

– Письмове консультування – до 3 консультацій з об’ємом  

не більше трьох сторінок кожна; 

– Правовий аналіз документів, наданих клієнтом – до 5 в місяць; 

– Підготовка документів (договорів, внутрішніх документів, в тому  

числі статутних, заяв, претензій, відповідей на претензії, позовних заяв, 

відзивів, скарг та інших документів) – до 7 документів в місяць; 

– Участь в переговорах з боку клієнта з контрагентами або  

контролюючими органами – не більше 2 разів на місяць; 

– Представлення інтересів клієнта в суді  

(складання позовних заяв, зустрічних позовів,  

апеляційних скарг, касаційних скарг, і інших документів,  

а також участь в судових засіданнях судів усіх інстанцій)  

– не більше 2 процесів одночасно; 

– Супровід виконання рішень судів – до 2 виконавчих проваджень 

1 5000 грн 

Пакет «Елітний» 

Пакет містить наступні основні послуги: 

– Необмежена кількість звернень до адвоката (юриста),  

усне консультування (в тому числі по телефону); 

– Складання письмових документів (договорів, претензій, листів, 

письмових правових висновків, інструкцій); 

– Правова експертиза документів; 

– Розробка внутрішніх документів підприємства  

(положення про комерційну таємницю, положення про філію,  

інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, трудові 

договори,  

накази, інші документи); 

– Представництво при проведенні перевірок контролюючих органів; 

– Представництво в судах; 

– Супровід виконавчих проваджень;  – 

25000 грн 



Пакет «Судовий» 

Даний пакет – це абонентське обслуговування клієнта щодо  

участі адвокатів при розгляді одночасно чотирьох конкретних справ в 

суді та включає представництво інтересів під час розгляду судових 

розглядів. 

Вартість послуг з представництва під час розгляду кожної наступної 

справи складає 5000,00 грн. 

25000 грн 

ДОГОВІРНА РОБОТА 

Юридична експертиза договору 
від 1500 грн 

Юридична експертиза договору зі складанням протоколу розбіжностей 
від 2500 грн 

Складання проектів договорів 
від 2000 грн 

Супровід укладання договору  

(участь юриста в переговорах з контрагентом; консультації з питань, що 

виникають в ході укладання договору; експертиза проекту договору, 

складання договору) 

від 2500 грн 

Супровід договорів відчуження нерухомості, земельних ділянок за 

домовленістю 

МІГРАЦІЙНИЙ АДВОКАТ 

Нотаріальна довіреність з перекладом паспорта і  

послугами усного перекладача (за один день) 
від 1000 грн 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків  

(ідентифікаційного коду) для іноземця 
2000 грн 

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземця від 3000 грн 

Дозвіл на працевлаштування в Україні від 8000 грн 

Посвідка на тимчасове проживання в Україні 8000 грн 

Посвідка на постійне проживання в Україні від 100000 

грн 

Отримання довідки про належність дитини до громадянства України 8000 грн 

Довідка про відсутність судимості 1000 грн 

Оригінальне ділове запрошення від української компанії 4000 грн 

Оригінальне ділове запрошення з бронюванням готелю і гарантійний 

лист 
5000 грн 

Запрошення від фізичної особи з нотаріальним посвідченням 5000 грн 

Допомога при укладені договору оренди квартири або будинку 
50% орендної 

плати за один 

місяць 

Оформлення медичної страховки від 1000 грн 

Допомога у відкритті розрахункових рахунків в банках від 1000 грн 

Апостиль або легалізація документів від 2800 грн 



Апеляція на рішення про відмову у видачі візи в Україну від 5400 грн 

Оскарження в суді рішення про заборону в’їзду в Україну від 12000 грн 

Оскарження в суді рішення про відмову в наданні громадянства України від 12000 грн 

До вартості послуг не включені витрати на судовий збір, нотаріальні послуги та інші витрати  

пов’язанні з наданням послуг. 


