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Загальний прайс на юридичні послуги 

Корпоративне право 

 

1 Реєстрація юридичної особи  2000 грн * 
2 Реєстрація Фізичної особи-підприємця  500 грн * 
3 Внесення змін до ЄДР по діючій ЮО  1000 грн * 

4 Внесення змін до ЄДР по діючому ФОП 500 грн 
5 Юридичний супровід процедури припинення ЮО  2000 грн * 
6 Юридичний супровід процедури припинення ФОП 500 грн * 
7 Ліквідація ЮО шляхом банкрутства 5000 грн* 
8 Ліквідація ЮО шлях злиття/приєднання 3000 грн * 
9 Супровід купівлі-продажу корпоративних прав 4000 грн 

10 Подача реєстраційних/статутних документів до реєстраційної служби 1000 грн 
11 Виготовлення печатки 400 грн 
12 Супровід відкриття поточного рахунку 500 грн 

 
*Кожна додаткова година роботи юриста – 500 грн/год 
Послуги нотаріуса та реєстратора, а також адміністративний збір оплачуються окремо. 

 
 

Договірне право 

 
1 Складання (розроблення) договору 1000 грн* 
2 Аналіз договору та надання усної консультації 500 грн* 
3 Редагування (внесення змін до договору) та проведення переговорів з 

Контрагентом 

800 грн*** 

4 Підготовка протоколу розбіжностей до договору 800 грн*** 
5 Підготовка додаткової угоди, додатку до договору 500 грн** 
6 Підготовка специфікації 500 грн** 

 

Вищезазначені послуги щодо договору ЗЕД - вартість послуг по договорам з застосуванням коефіцієнту *2 

*Кожна додаткова година роботи юриста з документом – 800 грн/год 
** Кожна додаткова година роботи юриста з документом – 250 грн/год 
***Кожна додаткова година роботи юриста з документом – 500 грн/год 

 

 

Претензійно-позовна робота, представництво в судах 
(територія надання послуг – Україна) 

 
Господарські спори: 

 
1 Аналіз документів, надання усної консультації 1000 грн* 
2 Підготовка письмової вимоги, претензії 2000 грн* 
3 Підготовка позову, зустрічного позову  

 

(Без урахування судового збору, витрат на формування необхідного пакету документів та  

витрат на поштові відправлення) 

3000 грн*  
 

4 Підготовка заяви про порушення справи про банкрутство 
 

(Без урахування судового збору, витрат на формування необхідного пакету документів та  

витрат на поштові відправлення) 

5000 грн 

5 Підготовка заяви про визнання кредиторських вимог в процедурі банкрутства 
 

(Без урахування судового збору, витрат на формування необхідного пакету документів та  

витрат на поштові відправлення) 

3000 грн 
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6 Підготовка апеляційної/касаційної скарги 
 

(Без необхідності ознайомлення з матеріалами справи та без урахування судового збору, витрат на 

формування необхідного пакету документів і витрат на поштові відправлення) 

5000 грн 

7 Підготовка заперечень, відзиву на апеляційну, касаційну скаргу, на позов 
 

(Без необхідності ознайомлення з матеріалами справи та без урахування судового збору, витрат на 

формування необхідного пакету документів і витрат на поштові відправлення) 

3000 грн 

8 Підготовка письмових пояснень, клопотань, заяв в судовому процесі 1000 грн 

9 Прийняття участі у судовому засідання (1 судодень) в м. Києві 2500 грн 

10 Прийняття участі у судовому засіданні (1 судодень) поза межами м. Києва 
 

(Без урахування вартості проїзду та проживання, в разі необхідності) 

3000 грн 

 
*Кожна додаткова година роботи юриста з документом – 800 грн/год 

 

 

Адміністративні спори: 

 
1 Аналіз документів, надання усної консультації 3000 грн* 
2 Підготовка позову 

 

➢ Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-

рішення 

➢ Про виведення з реєстру ризикових платників податків 

➢ Про визнання протиправним Рішення про відмову в реєстрації податкової 

накладної та про реєстрацію податкової накладної 
 

(Без урахування судового збору, витрат на формування необхідного пакету документів та  

витрат на поштові відправлення) 

5000 грн 

 

3 Підготовка апеляційної/касаційної скарги 
 

(Без необхідності ознайомлення з матеріалами справи та без урахування судового збору, витрат на 

формування необхідного пакету документів і витрат на поштові відправлення) 

5000 грн 

4 Підготовка заперечень, відзиву на апеляційну, касаційну скаргу, на позов 
 

(Без необхідності ознайомлення з матеріалами справи та без урахування судового збору, витрат на 

формування необхідного пакету документів і витрат на поштові відправлення) 

5000 грн 

5 Підготовка письмових пояснень, клопотань, заяв у судовому процесі 1000 грн 

6 Прийняття участі у судовому засідання (1 судодень) 
 

(Без урахування вартості проїзду) 

3000 грн 

 
*Кожна додаткова година роботи юриста з документом – 800 грн/год 

 
 

Робота з виконавчими службами: 

 
1 Підготовка заяви про відкриття виконавчого провадження 600 грн 
2 Підготовка інших заяв, запитів, листів до державних/приватних виконавців 600 грн 
3 Оскарження дій державних/приватних виконавців, підготовка скарги 1500 грн 

 

Нерухомість  
(територія надання послуг – м.Київ, Київська обл.) 

 
1 Аналіз документів, надання усної консультації, експертиза правовстановлюючих 

документів на нерухомість 

2000 грн 

2 Супровід укладення договору купівлі-продажу 

 

 

3000 грн 
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! Вартість послуг вказана без урахування ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше 

 

1 Надання усної консультації (до 30 хв.) 500 грн* 
2 Надання письмової консультації 1500 грн 
3 Супровід отримання кредитів договірна ціна 
4 Отримання  ліцензій на окремі види господарської діяльності договірна ціна 

 
*Кожна додаткова година роботи юриста з документом – 800 грн/год 
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Пропозиція із абонентського обслуговування 

 
                   Пакети МІНІМАЛЬНИЙ ЕКОНОМНИЙ ОПТИМАЛЬНИЙ ПРЕМІУМ 

ПОСЛУГИ  10 000 грн/місяць 14 000 грн/місяць 30 000 грн/місяць 44 000 грн/місяць 
 

Усні консультації з 
питань застосування 
цивільного, 
господарського, 
трудового, 
корпоративного 
права 
(тривалість 1 усної 
консультації по 
зверненню не 
більше 15 хв.) 

до 5 звернень в місяць 
або 2 письмові 

консультації 
(складність консультації - 

не більше 1 години 
роботи над 

консультацією) 

до 10 звернень в місяць 
або 5 письмових 

консультацій 
(складність консультації - 

не більше 1 години 
роботи над 

консультацією) 

+ податкове право 
(1 консультація до 1 год.) 

 
до 10 звернень в місяць 

або 5 письмових 
консультацій 

(складність консультації - 
не більше 1 години 

роботи над 
консультацією) 

+ податкове право 
(2 консультації до 1 год.) 

 
до 10 звернень в місяць 

або 5 письмових 
консультацій 

(складність консультації - 
не більше 1 години 

роботи над 
консультацією) 

Перевірка і аналіз, 
правова експертиза 
документів, наданих 
клієнтом, в тому 
числі договорів 

2 експертизи 
(складність експертизи - 

не більше 1 години 
роботи над експертизою) 

4 експертизи 
(складність експертизи - 

не більше 1 години 
роботи над експертизою) 

6 експертиз 
(складність експертизи - 

не більше 1 години 
роботи над експертизою) 

10 експертиз 
(складність експертизи - 

не більше 1 години 
роботи над експертизою) 

Підготовка 
письмових 
документів: 
складання 
договорів, 
внутрішніх 
документів, 
включаючи статутні 
документи 

окрім претензій, 
відповідей на претензії, 

відгуків, скарг і інших 
документів 

процесуального і 
правового характеру 

 
 
 
 
 
 

до 5 документів 
(складність складання 

документу - не більше 2 
годин роботи над 

документом) 
 

+ документів 
досудового 

врегулювання 
суперечок, окрім 

позовних заяв, відгуків, 
скарг і інших документів 

процесуального і 
правового характеру 

 
 
 
 

до 5 документів 
(складність складання 

документу - не більше 2 
годин роботи над 

документом) 

+1 документи 
досудового 

врегулювання суперечок 
(заяв, претензій, 

відповідей на претензії) 
 

+1 позовна заява, 
відгуків, скарг і інших 

документів 
процесуального і 

правового характеру 
 

до 10 документів 
(складність складання 

документу - не більше 1 
години роботи над 

документом) 

+2 документи 
досудового 

врегулювання суперечок 
(заяв, претензій, 

відповідей на претензії) 
 

+2  позовних заяв, 
відгуків, скарг і інших 

документів 
процесуального і 

правового характеру 
 

до 10 документів 
(складність складання 

документу - не більше 1 
години роботи над 

документом) 
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! Послуги надаються на щомісячній основі. Вартість вказана без урахування ПДВ 

 

 

 

 

 

  

Внесення змін в 
установчі документи і їх 
реєстрація в 
контролюючих органах 

1 реєстраційна дія 1 реєстраційна дія 2 реєстраційні дії 3 реєстраційні дій 

Участь в переговорах з 
боку Клієнта з 
контрагентами або 
контролюючими 
органами 
(тривалість переговорів 
- не більше 1 години) 

  
не більше 2 разів на 

місяць 
не більше 5 разів на 

місяць 

Участь в судових 
процесах, 
представництво інтересів 
в суді 

  
не більше 1 процесу 

одночасно (ціна позову 
не більше 50 000 грн) 

 

не більше 2 процесів 
одночасно (ціна позову 

не більше 50 000 грн) 

Знижка на інші додаткові 
юридичні послуги  5% 10% 15% 
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