
Вартість юридичних послуг для фізичних осіб 

№ Зміст правової допомоги Вартість, грн. 

1. Юридична консультація   

1.1. 
Юридична консультація усна  

Загальні консультації з різних 

правових питань 

від 200 грн. 

 

1.2. 

Юридична консультація письмова 

Вивчення питання, складання 

письмового консультаційного 

висновку з посиланням на 

законодавство 

від 500 грн. 

Окремі види юридичної 

консультації 

Вартість усної консультації (грн.) Вартість юридичного висновку 

(грн.) 

Кримінальне право від 600 від 1000 

Роз’яснення законодавства  від 1000 

2. 

 

Складання документів 

 

 

 

2.1 Позовна заява , заява (окреме провадження) 

Сімейне право Вартість (грн.) 

 Розірвання шлюбу, стягнення 

аліментів. 
від 500 

 Розподіл майна подружжя. від 1500 

 Позбавлення батьківських прав та ін.                         від 1500 

Цивільне та  житлове право  

 Визнання права на спадщину 

(усунення від спадщини). 
від 1500 

 Поновлення строків для прийняття 

спадщини. 
                             600 

 Визнання таким, що втратив право 

користування ж/п  
від 1000 

 Відшкодування шкоди (залиття, ДТП 

тощо), захист або визнання права 

власності. 

від 1400  

 Захист честі, гідності та ділової 

репутації 
2500 

 Встановлення фактів, що мають 

юридичне значення (встановлення 

факту родинних відносин, 

перебування на утриманні, 

проживання однією сім`єю чоловіка та 

жінки без шлюбу, належність 

документів особі та ін.)  

від 800 

 Визнання договору недійсним 

(дійсним), розірвання договору 
від 1500 

 Стягнення боргу від 1000 

Трудове право  

 Стягнення заробітної плати, стягнення 

оплати за час вимушеного прогулу та 

ін. 

                          від 800 

 Поновлення на роботі 400 

Адміністративне право  

 Оскарження дій, рішень державних 

органів або посадових осіб та ін. 
від 1500 

2.2 Скарги  

Апеляційні та касаційні скарги  

 Спори з сімейного права від 1000 

 Спори з цивільних правовідносин від 1500  

 Спори з трудового права від 1200 

 Спори з адміністративного права від 1100 

 Спори з кримінального права від 3500 
Інші скарги  

 Оскарження постанови про 

притягнення до адміністративної 

відповідальності, постанови про 

від 800 
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позбавлення спеціального права тощо. 

2.3. Запити  

 Адвокатський запит про витребування 

відомостей направлений поштою або 

наданий клієнту на руки 

400 

2.4. Пояснення, заперечення, претензії, 

клопотання, заяви 

 

 Пояснення по справах про 

адміністративні правопорушення 

(порушення ПДР) 

500 

 Пояснення по сімейних, цивільних, 

трудових, житлових, адміністративних 

справах 

800 

 Заперечення по сімейних, цивільних, 

трудових, житлових, адміністративних 

справах 

від 1500 

 Претензія, клопотання та інше від 500 

2.5. Складання договорів  

 Договір купівлі-продажу (в тому числі 

роздрібна к-п, поставка), договір 

підряду 

від 600 

 Договір найму (оренди) житла від 600 

 Договір про надання послуг від 600   

 Інші договори Від 500 

3. Представлення інтересів  

3.1. Цивільні справи  

Суди всіх інстанцій 

  

 Розірвання шлюбу, стягнення 

аліментів 
500 

 Всі інші спори, що виникають з 

сімейних, цивільних, трудових 

правовідносин 

800 

 Оскарження дій, рішень державних 

органів або посадових осіб та ін. 
800 

 Розгляд адміністративного матеріалу 

(порушення ПДР). 
                             500 

Інші державні та недержавні органи 

                                500 

Ознайомлення з матеріалами справи 

 Розірвання шлюбу, стягнення 

аліментів, адміністративні матеріали 

(порушення ПДР). 

від 500 

 Всі інші спори, що виникають з 

сімейних, цивільних, трудових 

правовідносин. Оскарження дій, 

рішень державних органів або 

посадових осіб та ін.  

від 700 

Комплексне ведення справи  

До комплексного ведення справи належить: надання консультацій з конкретної справи, складання 

необхідних процесуальних документів, направлення адвокатських запитів, представлення інтересів в суді  

першої інстанції 

Сімейні справи 

Розірвання шлюбу 2500 

Стягнення аліментів 3000 

Розподіл майна подружжя та інші справи 4000-6000 

Позбавлення (визнання) батьківських прав, усиновлення від 5000 

Цивільні справи 

Визнання права на спадщину (усунення від спадщини) від 4000 

Поновлення строків для прийняття спадщини 3000 

Визнання таким, що втратив право користування жилим приміщенням 5000 

Відшкодування шкоди, завданої залиттям від 3500  

Відшкодування шкоди, завданої в наслідок ДТП від 4000 +% 

Відшкодування шкоди, завданої пошкодженням майна                          від 4000 +% 

Захист честі, гідності та ділової репутації 5000 
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Виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій (сумісній) 

власності 
від 4000 

Захист права власності (усунення перешкод у володінні, користуванні 

та розпорядженні майном) 
від 6000  

Визнання права власності                         Від 8000 

Встановлення фактів, що мають юридичне значення (встановлення 

факту родинних відносин, перебування на утриманні, проживання 

однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, належність документів 

особі та ін.) 

від 3000 

Визнання договору недійсним (дійсним), розірвання договору 5000-10000 

Стягнення боргу, стягнення компенсації та ін. 5000 + % 

Трудові справи 

Стягнення заробітної плати, стягнення оплати за час вимушеного 

прогулу та ін. 
2000-2500 

Поновлення на роботі 5000-10000 

                                           

3.2. 
Справи про адміністративні 

правопорушення: 
 

3.2.2. 

Участь адвоката при складанні 

протоколу про адміністративне 

правопорушення 

від 500 грн. 

3.2.3 

Ознайомлення з матеріалами справи 

про адміністративні правопорушення, 

оцінка перспектив 

від 300 грн. 

3.2.4. 

Складання окремих процесуальних 

документів, участь в судовому 

засіданні (разова) 

від 300 грн. 

3.2.5. 

Комплексний супровід справ про 

адміністративне правопорушення в 

суді 

За домовленістю 

(від 2000 грн.) 

3.3. 

Адміністративне судочинство 

(згідно Кодексу адміністративного 

судочинства України): 

 

3.3.1. Комплексний супровід справи від 5000 грн 

3.4. Кримінальні справи:  

3.4.1. 

Консультації з питань кримінального, 

кримінально-процесуального та 

кримінально - виконавчого 

законодавства України. 

від 500  

 

3.4.2. 

Аналіз обвинувального висновку та 

матеріалів кримінальної справи (з 

метою визначення судової 

перспективи справи) 

від 1000 грн. (у справах з великим 

обсягом матеріалів, або у складних 

справах - оплата більш висока, 

встановлюється за домовленістю) 

3.4.3. 

Складання окремих процесуальних 

документів (заяв, клопотань, апеляцій, 

касаційних скарг, заяв про перегляд за 

нововиявленими та виключними 

обставинами) 

За домовленістю 

(від 1500 грн.) 

3.4.4. 
Ведення справи на досудовому 

розслідувані і в суді 
За домоленістю (від 15000 грн.) 

3.4.7. 

Епізодична участь адвоката (участь в 

одній слідчій дії, наприклад, у допиті 

свідка, обшуку, виїмці або в одному 

судовому засіданні): 

 

із розрахунку 500 грн. за годину 

роботи адвоката. 

3.4.8. 

Захист в якості захисника прав 

(представника) потерпілого та 

представництво інтересів потерпілого.  

За домовленістю 

(від 6000 грн.) 

3.4.9. 

Захист в якості представника 

цивільного позивача та 

представництво його майнових 

інтересів 

За домовленістю (від 5% до 10 % 

спірної суми (вартості спірного 

майна) в залежності від суми 

позову та складності справи, але не 

менше 3000 грн. за представництво 

в одній інстанції) 

3.6. Європейський суд з прав людини  

3.6.1. Складання документів для порушення від 3000 грн. + % від виграної суми 
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справи Європейським судом з прав 

людини 

(за домовленістю) 

4. Виконання судових рішень  

4.1. 

Виконання судових рішень по 

грошовим та майновим боргів 

 

Фіксована оплата від  600 грн. + 10 

% суми, що підлягає стягненню або 

5 % - у випадку виконання рішення 

у справі, ведення якої здійснював 

адвокат) 

4.2. 

Виконання судових рішень 

немайнового характеру 

 

від 2500 грн. 

4.3. 
Вчинення окремих дій на стадії 

виконання рішення 
від 500 грн. за кожну дію 

 

АДВОКАТИ У ЛЬВОВІ 

Тел.: (032) 247-18-10 

Тел.моб.:  067-749-03-95 

E-mail: mailbox@advokat-lviv.com.ua 

http://advokat-lviv.com.ua 
 


