
 
ПОСЛУГИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

1. Юридична усна/відео консультація для фіз. осіб ( 30 хв.) від 200 грн. 
 
2. 

Юридична письмова консультація для фіз. осіб з посиланням на 
норми законодавства 

 
від 500 грн. 

3. Написання позовної заяви ( I інстанція) від 800 грн. 
4. Написання апеляційної, касаційної скарг ( II, III інстанції) від 1000 грн. 
 
5. 

Визнання права на спадщину, поновлення строків прийняття 
спадщини ( I інстанція) 

 
від 2500 грн. 

6. Захист (визнання) права власності ( I інстанція) від 1500 грн. 
7. Листи, звернення, заяви, клопотання та ін. від 250 грн. 
8. Пояснення, заперечення  від 800 грн. 
 
9. 

Ознайомлення з матеріалами справи             м. Київ  
та отримання засвідчених копій:                     Київ. обл. 

від 500 грн. 
від 700 грн. 

10. Участь представника в судовому засіданні (одне засідання) від 1000 грн. 
11. Адвокатський запит від 500 грн. 
12. Стягнення матеріальної та / або моральної шкоди від 2000 грн. 
13. Юридичний супровід виконавчого провадження від 1500 грн. 
14. Написання та розірвання договорів від 500 грн. 
15. Правовий аналіз та правова оцінка договору від 500 грн. 
 
16. 

Оскарження постанови у справі про адміністративне 
правопорушення 

 
від 1300 грн. 

17. Досудове врегулювання спорів, мирова угода від 2000 грн. 
18. Спори зі страховими компаніями  від 2000 грн. 
19. Допомога в кредитних спорах від 2500 грн. 
20. Супроводження укладання договорів з нерухомістю від 1500 грн. 

 
ПОСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

1. Юридична усна/відео консультація для юр. осіб ( 30 хв.) від 300 грн. 
 
2. 

Юридична письмова консультація для юр. осіб з посиланням на 
норми законодавства 

 
від 800 грн. 

3. Написання позовної заяви ( I інстанція) від 2000 грн. 
4. Написання апеляційної, касаційної скарг ( II, III інстанції) від 3000 грн. 
 
5. 

Ознайомлення з матеріалами справи             м. Київ  
та отримання засвідчених копій:                     Київ. обл. 

від 700 грн. 
від 1000 грн. 

6. Участь юриста (представника) в судовому засіданні (одне засідання) від 2000 грн. 
 
7. 

 
Абонентське юридичне обслуговування 

 
договірна 

8. Адвокатський запит  від 1000 грн. 
9. Юридичний супровід банкрутства договірна 
 
10. 

Реєстрація юридичних осіб, громадських об'єднань: 
фізичних осіб – підприємців (з печаткою): 

від 5000 грн. 
від 2000 грн. 

 
11. 

Перереєстрація юридичних осіб, громадських формувань 
фізичних осіб – підприємців  

від 4000 грн. 
від 1800 грн. 

12.  Припинення підприємства ( ліквідація, реорганізація) від 7000 грн. 
13.  Підготовка протоколів загальних зборів учасників, акціонерів від 800 грн. 
14. Написання наказів, внутрішніх документів підприємства від 700 грн. 
15. Підготовка установчих документів від 2500 грн. 



 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

1. Написання позовної заяви ( I інстанція) від 800 грн. 
2. Написання цивільно-правових договорів від 500 грн. 
3. Написання скарг, заяв, претензій від 250 грн. 
4. Захист (визнання) права власності від 1500 грн. 
5. Захист прав інтелектуальної власності від 2500 грн. 
6. Правовий аналіз та правова оцінка договору від 500 грн. 
7. Визнання угод (договорів) недійсними від 800 грн. 
8. Стягнення матеріальної та / або моральної шкоди від 2000 грн. 
9. Спадкові справи від 2500 грн. 

 
СІМЕЙНЕ ПРАВО 

1. Написання позовної заяви ( I інстанція) від 800 грн. 
2. Розірвання шлюбу  від 800 грн. 
3. Поділ майна подружжя від 1500 грн. 
4. Аліменти  від 1000 грн. 
5. Визнання та встановлення факту батьківства від 1000 грн. 

 
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Написання позовної заяви ( I інстанція) від 2000 грн. 
2. Правовий аналіз та правова оцінка договору від 1000 грн. 
3. Досудове врегулювання спорів, мирова угода від 5000 грн. 
4. Написання та розірвання договорів від 1000 грн. 
5. Правова допомога на переговорах від 1000 грн. 
6. Розробка внутрішніх положень, інструкцій підприємства від 1000 грн. 
 
7. 

 
Стягнення боргів і стягнення заборгованості 

15% от 
суммы 

8. Представництво інтересів у виконавчій службі від 2000 грн. 
9. Юридична усна/відео консультація для юр. осіб ( 30 хв.) від 800 грн. 
10. Участь юриста (представника) в судовому засіданні (одне засідання) від 2000 грн. 

 
ЖИТЛОВЕ ПРАВО 

1. Написання позовної заяви ( I інстанція) від 1500 грн. 
2. Виселення, вселення від 1000 грн. 
3. Позбавлення права користування житлом  від 2000 грн. 
4. Визнання права власності від 1500 грн. 

 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

1. Заява про вчинення злочину від 1500 грн. 
2. Адвокатський запит  від 1000 грн. 
3. Участь у допиті свідків, підозрюваних, обвинувачених від 2000 грн. 
4. Цивільний позов у кримінальному провадженні від 2000 грн. 
5. Оскарження ухвал слідчого-судді, дій слідчого або прокурора. від 2500 грн. 
 
6. 

 
Присутність адвоката під час обшуку  

від 1000 грн./ 
1 год. 

 
7. 

 
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 

від 1000 грн./ 
1 Том 



 


