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Прайс–лист
Види оплат
 Почасова оплата – фіксований тариф за годину робочого часу за юридичну
послугу разового характеру (складення договорів/контрактів, надання усних або
письмових консультацій, складення позовної заяви до суду, складення заяв,
клопотання, звернення або скарги до державних органів, тощо).
 Фіксована оплата – узгоджена сторонами вартість певного об'єму робіт.
Застосовується при таких послугах як: реєстрація/перереєстрація/ліквідація
підприємств, отримання ліцензій, представництво в судових органах та в інших
узгоджених сторонами випадках.
 Абонентна оплата – узгоджений сторонами розмір щомісячної оплати за
надання комплексу юридичних послуг що регулярно надається Клієнту.
Залежить від об’єму замовлених Клієнтом юридичних послуг та обраного
варіанту.
 Витрати юридичної компанії вже закладені при наданні вищезазначених
юридичних послуг - транспортні витрати в межах Києва; на друкарські,
копіювальні та інші технічні роботи; Інтернет, телефонні розмови та
факсимільну передачу; доставку документів та інші витрати, пов’язані з
наданням юридичних послуг Клієнту.
 Для фізичних осіб (громадян), пенсіонерів, ветеранів та інвалідів - плата за
юридичні послуги: усні консультації, складання заяви, клопотання, звернення,
запиту або скарги до державних органів (крім питань з підприємницької
діяльності) зменшується від нижчеперелічених тарифів за узгодженням сторін.
Вартість юридичних послуг встановлюється нами з урахуванням:
 Навичок і знань, що необхідні для конкретного виду послуг;
 Рівня підготовки і наявності практичного досвіду адвокатів, юристів, які
безпосередньо надають юридичні послуги;
 Часу, який витрачається кожним адвокатом, юристом (чи іншим спеціалістом,
який бере участь у наданні послуг);
 Рівня відповідальності, який потребується для надання конкретних послуг;
 Тривалості періоду надання послуг;
 Витрат фірми при наданні послуг.
Вартість послуг визначається в кожному випадку окремо, за погодженням з
Клієнтом з урахуванням усіх обставин справи).
Письмова юридична консультація готується 1 робочий день на нескладні
юридичні питання та 2-4 робочих дня залежно від обсягу сформованих питань
Клієнтом.
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Вид послуги
Усна юридична консультація адвоката, юриста
Юридичний висновок (письмова консультація) за одне питання з однієї
галузі права або одного зобов’язання
Аналіз (порівняння) правовідносин, за одне питання з однієї галузі права або
одного зобов’язання
Складання договорів
Послуги з ведення цивільних справ
Консультація, типова
Консультація, нетипова
Складання типової позовної заяви
Складання нетипової позовної заяви
Складання клопотання
Представлення інтересів в суді
Адвокатський запит
Додатковий збір документів
Послуги по веденню кримінальних справ
Консультація адвоката (усна, письмова, складання стратегії захисту,
повторне уточнення)
Складання типового процесуального документа (клопотання, заява)
Складання нетипового процесуального документа (клопотання, заява)
Складання скарги на постанову про порушення кримінальної справи
Складання скарги на дії слідчого
Складання скарги на незаконне затримання
Супроводження затримання (перший допит, консультація)
Участь у судовому засіданні з обрання запобіжного заходу
Повторне судове засідання з обрання запобіжного заходу
Складання апеляції на постанову про обрання запобіжного заходу
Участь у судовому засіданні з розгляду апеляції на постанову про обрання
запобіжного заходу
Участь у слідчих діях
Фотокопія матеріалів справи
Скарга на досудове слідство (подається на попередньому засіданні)
Клопотання про закриття кримінальної справи
Судове засідання
Апеляція на вирок
Побачення в СІЗО
Ведення кримінальної справи «під ключ»
Представництво потерпілого в кримінальному процесі
У разі порушення кримінальної справи щодо особи
У разі якщо кримінальна справа порушена за фактом

Вартість
Від 150 грн.
Від 580 грн.
Від 400 грн.
Від 400 грн.
Від 400 грн.
Від 800 грн.
Від 400 грн.
Від 1000 грн.
Від 200 грн.
Від 400 грн.
Від 200 грн.
За домовленістю
Від 800 грн.
Від 200 грн.
Від 400 грн.
Від 1200 грн.
Від 300 грн.
Від 800 грн.
Від 400 грн./год.
1 Від 600 грн.
Від 800 грн.
Від 1600 грн.
Від 800 грн.
Від 400 грн./год.
50 коп./1 стор.
Від 800 грн.
Від 800 грн.
Від 500 грн./1 засідання
2400 грн.
Від 800 грн./1 побачення
Від 5000 грн./міс.
Від 3000 грн.
див. загальний
прейскурант у
кримінальних справах
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Досудове врегулювання спору
Ведення господарської справи у суді першої інстанції
Ведення господарської справи в апеляційному Господарському суді
Ведення господарської справи у Вищому Господарському Суді
Послуги адвоката в адміністративному процесі
Досудовий аналіз справи
Справи немайнового характеру
Справи майнового характеру

Від 200 грн.
1-3 %, але не менше 1000
грн.
Від 1000 грн.
Від 1500 грн.

Від 200 грн.
Від 1000 грн.
Від 1500 грн. + 1-3% від
суми позову
Підготовка окремих процесуальних документів
Від 200 грн.
Справи про адміністративні правопорушення (визначення перспективи та Від 150 грн.
вироблення правової позиції)
Участь у судових засіданнях (явка в суд, представництво в суді)
582 грн./1 засідання
Негайний вступ у судове провадження без можливості вивчення матеріалів Від 1164 грн.
та інформації, наданих замовником, або за їх відсутності, на будь-якій стадії
процесу, організація досудової підготовки та збирання доказів
Представництво інтересів Клієнта у разі виникнення спорів з За домовленістю
контролюючими органами України.
Послуги адвоката по житловому праву
Договір найму житлового приміщення (складання, визнання недійсним, За домовленістю
стягнення заборгованості)
Визнання особи такою, що втратила право користування житловим За домовленістю
приміщенням
За домовленістю
Піднайм житлового приміщення
Супровід Договору купівлі-продажу нерухомості (житла, нежитлових За домовленістю
приміщень, земельних ділянок
Представництво у виконавчому провадженні
Підготовка заяв, спілкування з виконавцем та боржником
Від 100 грн./годину + 3 %
від суми боргу
Представництво у шлюборозлучних та сімейних відносинах
Підготовка та подання позовної заяви та всіх необхідних документів
Від 200 грн.
Участь у ході судового розгляду
Від 500 грн.
Написання апеляційних та касаційних скарг, при необхідності безпосередня
участь
Отримання рішення, виконавчого листа
Отримання дублікатів свідоцтв про укладення, розірвання шлюбу,
народження дітей, смерті
Встановлення опіки та піклування
Консультація з усиновлення, допомога при оформленні документів з
усиновлення на території України
Підготовка документів про призначення і зняття опіки та піклування
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Встановлення факту батьківства
Оспорювання факту батьківства
Стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
Підготовка проекту мирової угоди і затвердження її в суді
Складання шлюбного договору/контакту
Складання позовної заяви про розлучення
Представництво інтересів клієнта при розлучення за відсутності, будь-яких
спорів (без присутності клієнта)
Представництво в справах про розлучення, коли є спір про дитину
Розірвання шлюбу в судовому порядку (якщо є згода другої сторони)
Розірвання шлюбу в судовому порядку (якщо немає згоди другої сторони)
Складання позовної заяви про стягнення аліментів
Складання позовної заяви про розподіл майна
Укладання угоди про розподіл майна
Складання позовної заяви про оскарження/встановлення батьківства, про
визначення порядку спілкування/участь у вихованні дитини
Укладання угоди про визначення порядку спілкування з дітьми
Ведення суперечки в суді про порядок спілкування з дитиною
Позбавлення батьківських прав
Послуги у сфері трудових відносин
Оплата праці, затримка розрахунку при звільненні, стягнення заборгованості,
допомога в отриманні трудової книжки
Супровід особи при звільнення з підприємства
Відновлення особи на займаній посаді в судовому порядку
Підготовка матеріалів для подання скарг, позовних заяв та ін..
Оформлення трудових договорів, колективних договорів
Покладання на працівника матеріальної відповідальності за шкоду заподіяну
підприємству/установі/організації
Послуги в сфері корпоративних відносин
Реєстрація підприємств ТОВ (ООО0 з ПДВ в Києві: створення та відкриття
фірми «під ключ»
Реєстрація СПД, оформлення/відкриття/реєстрація ПП
Комплекс послуг з ліквідації підприємство ТОВ(ООО), СПД, ПП (ЧП) «під
ключ»

Від 200 грн.
Від 200 грн.
Від 500 грн.
Від 800 грн.
Від 800 грн.
Від 1000 грн.
Від 200 грн.
Від 200 грн.
Від 200 грн.
Від 200 грн.
Від 300 грн.
Від 800 грн.
Від 200 грн.

Від 400 грн.
Від 580 грн.

Від 2000 грн.
Від 1500 грн.
Від 3000 грн.

Затверджено:
Генеральний директор
ТОВ «Юрпрайд» __________О.Г.Чепченко
«___»_____________2014р.

Абонентське обслуговування.
Перелік послуг і вартість встановлюється за домовленістю сторін залежно
від об’єму послуг і потреб клієнта.
2570 грн./міс.
Договір юридичних послуг (1) – Пакет «Економ»
У вартість пакету входить:
 складання договорів;
 експертиза інших договорів на відповідність діючому законодавству і
інтересам Клієнта;
 надання усних та письмових консультацій з поточної діяльності
підприємства;
 надання інформації з питань діючого законодавства України;
 виїзд до Клієнта в офіс.
4430 грн./міс.
Договір юридичних послуг (2) – Пакет «Стандарт»
У вартість пакету входить:
 складання договорів;
 експертиза інших договорів на відповідність діючому законодавству і
інтересам Клієнта;
 надання інформації з питань діючого законодавства України;
 підготовка позовних заяв до суду;
 підготовка листів, заяв, звернень, клопотань, запитів та скарг до
державних органів;
 представництво у переговорних процесах;
 виїзд до Клієнта в офіс.
6030 грн./міс.
Договір юридичних послуг (3) – Пакет «Бізнес»
У вартість пакету входить:
 складання договорів;
 експертиза інших договорів на відповідність діючому законодавству і
інтересам Клієнта;
 надання усних та письмових правових консультацій з поточної
діяльності підприємства;
 надання інформації з питань діючого законодавства України;
 складання позовних заяв до суду;
 складання листів, заяв, звернень, клопотань, запитів та скарг до
державних органів;
 представництво в переговорних процесах з партнерами;
 представництво інтересів в судових інстанціях;
 стягнення дебіторської заборгованості в досудовому і судовому
порядку;
 виїзд до Клієнта в офіс.
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10460 грн./міс.
Договір юридичних послуг (4) – Пакет «Еліт».
(Повне юридичне обслуговування підприємства – «під ключ».
У вартість пакету входить:
 складання договорів /контрактів;
 експертиза інших договорів/контрактів на відповідність діючому
законодавству і інтересам Клієнта;
 надання усних та письмових правових консультацій з поточної
діяльності підприємства;
 надання інформації з питань діючого законодавства України;
 складання позовних заяв до суду;
 складання листів, заяв, звернень, клопотань, запитів та скарг до
державних органів;
 представництво в переговорних процесах з партнерами;
 представництво інтересів в судових інстанціях і державних органах;
 здійснення правового аналізу діяльності Клієнта, оптимізація
оподаткування;
 юридичний супровід договорів/контрактів що укладаються Клієнтом;
 представництво інтересів в судових інстанціях, державних органах,
правоохоронних органах, перед третіми особами;
 проведення юридичних семінарів для співробітників Клієнта;
 юридичні рекомендації по веденню діяльності Клієнта;
 складання нормативних документів внутрішнього характеру;
 стягнення дебіторської заборгованості в досудовому і судовому
порядку;
 надання іншої юридичної допомоги Клієнту з будь-яких правових
питань на його вимогу;
 виїзд до Клієнта в офіс.

