
Вартість юридичних послуг для юридичних осіб 

№ Зміст правової допомоги Вартість, грн. 

1. Юридична консультація   

1.1. 

Консультація online 

Попередня консультація  
Вивчення проблеми і попередній аналіз, обговорення умов 

угоди 

БЕЗКОШТОВНО 

 

1.2. 
Юридична консультація усна  

Загальні консультації з різних правових питань 

від 200 грн. 

 

1.3. 
Юридична консультація письмова 

Вивчення питання, складання письмового консультаційного 

висновку з посиланням на законодавство 

від 400 грн. 

Окремі види юридичної консультації Вартість усної 

консультації (грн.) 

Вартість юридичного 

висновку (грн.) 

Господарське, цивільне, адміністративне, земельне, трудове 

право 

200-500  400-600 

Податкове право 300-500 500 

Роз`яснення законодавства 400-700 

2. 

 

Складання документів 

 

 

 

2.1. Позовна заява  

Господарські спори Вартість (грн.) 

 Порушення зобов`язань за договором (в т.ч. укладення, зміна, 

розірвання договору, визнання недійсним тощо) 

650-1000 

Адміністративне провадження  

 Оскарження дій, рішень державних органів або посадових 

осіб та ін. 

700-1000 

2.2. Скарги  

Апеляційні та касаційні скарги  

 Спори, що виникають з господарських правовідносин 700-1200 

 Спори, що виникають з адміністративних правовідносин 800-1100 

 Скарга на суддю, слідчого та інших посадових осіб. 500 

2.3 Запити  

 Адвокатський запит про витребування відомостей 

направлений поштою або наданий клієнту на руки 

250  

 Адвокатський запит про витребування відомостей з 

отриманням відповіді на запит 

350 

 Адвокатський запит про витребування документів 

направлений поштою або наданий клієнту на руки 

300 

 Адвокатський запит про витребування документів з 

отриманням витребуваних документів 

400 

2.4. Пояснення, заперечення, претензії, клопотання, заяви  

 Пояснення по адміністративних, господарських справах 300-500 

 Заперечення по адміністративних, господарських справах 400-700 

 Претензія, клопотання та інше 250-450 

2.5. Складання договорів  

Договір купівлі-продажу (в тому числі роздрібна купівля-продаж, поставка), 

договір підряду 

600-1000 

Договір найму (оренди) житла та нежитлових приміщень 650 

Договір про надання послуг 550-650 

Договір комерційної концесії (франчайзинг) 950 

Складання зовнішньоекономічних договорів та угод від 500,00  

Інші договори 600-800 

Юридичний супровід угод 350 + 5% 

3. Представлення інтересів  

Суди всіх інстанцій 

Судове засідання (перебування в приміщенні суду до 15 хв) 400 

Погодинна оплата судового засідання (вартість за 1 годину) 550 
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Інші державні та недержавні органи 

 30 хв. 350 

Ознайомлення з матеріалами справи 400-700 

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 

Господарські справи від 5000 

Адміністративні справи  4000-6000 

Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України  

1. 

Досудовий аналіз справи на предмет визначення її 

судової перспективи і форм подальшого 

співробітництва клієнта з адвокатом 

БЕЗКОШТОВНО 

2. 

Кошторис: 

- складання позовної заяви, оспорювання в суді 

арбітражного рішення, супровід визнання та 

виконання арбітражних рішень – 4 години. 

- представництво у суді (один виїзд в суд) – 2 

години. 

- клопотання, заяви, скарги (окрім тих, які пов’язані 

з виконанням представницьких функцій в суді) – 1 

год. 

1 година роботи адвоката – 700 

грн. 

3. 

Комплексний супровід справи у суді: 

- аналіз матеріалів справи й підготовка юридичного 

висновку (у письмовій формі); 

- складання позовної заяви (заперечення проти 

позову) й підготовка документів для звернення до 

третейського суду; 

- участь (представництво) у судових засіданнях; 

- оспорювання в суді арбітражного рішення; 

- супровід визнання та виконання арбітражних 

рішень. 

від 8000 грн. 

Європейський суд з прав людини 

Комплексне ведення справи 1000 грн. + % від виграної суми (за 

домовленістю) 

 

4. 
Правова допомога адвоката, пов'язана з 

представництвом інтересів господарюючих суб'єктів 

у їх стосунках з контролюючими органами 

 

4.1. 
Складання відповідей на запити (листи, вимоги, 

виклики) контролюючих органів 

За домовленістю 

(від 250 грн.) 

4.2. 
Складання адвокатських (юридичних) запитів до 

контролюючих органів з питань, що цікавлять клієнта 

За домовленістю 

(від 300 грн.) 

4.3. 

Термінове консультування клієнта з питань 

правомірності дій працівників контролюючих органів 

по відношенню до підприємства або його посадових 

осіб (режим "термінової юридичної допомоги") 

Виїзд адвоката до Клієнта для надання консультацій під 

час перевірок контролюючих органів 

- без виїзду  до клієнта від 200 

грн. за годину роботи. 

 

від 300 грн. 

4.4. 

Комплексна юридична підтримка клієнта в період 

проведення перевірок, ревізій та розслідувань щодо 

його фінансово-господарської діяльності, що 

проводяться контролюючими та/або правоохоронними 

органами (консультації, складання необхідних 

документів, ведення переговорів і переписки з 

перевіряючими) 

від 2000 грн. 

4.5. 
Оскарження неправомірних рішень державних та 

контролюючих органів 
від 500 грн. 

4.6. 
Режим "зберігання документів" перед перевірками 

контролюючих органів) 

від 500 грн. за місяць (в 

залежності від кількості 

наданих документів) 
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5. 
Реєстрація, реорганізація та ліквідація юридичних 

осіб та підприємницької діяльності 
 

5.1. 

Реєстрація ПП, ТОВ, ЗАТ, ВАТ, та ін. 

У вартість послуг з реєстрації входить: розробка 

установчих документів, реєстрація у реєстратора, в 

податковій інспекції, в статистиці, в пенсійному фонді, 

резервування найменування, відкриття тимчасового 

рахунку в банку для внесення коштів до статутного 

фонду. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією, 

оплачуються додатково. 

договірна, залежить від обсягу 

роботи, яку необхідно 

виконати 

5.2 Реєстрація філій, відділень, представництв та ін. Договірна 

5.3. Внесення змін та доповнень до установчих документів Договірна 

5.4. Реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями Договірна 

5.5. Реорганізація підприємств Договірна 

5.6. Ліквідація підприємств у загальному порядку Договірна 

5.7. Ліквідація за ініціативою власника Договірна 

5.8. 
Ліквідація у судовому порядку (в т.ч. з причини 

банкрутства) 
Договірна 

6. 
Надання послуг з ліцензування окремих видів 

діяльності 
 

6.1. 

Отримання ліцензій: на будівельну, туристичну, 

охоронну діяльність, медичну практику та торгівлю 

лікарськими засобами, транспортні перевезення, 

посередництво у працевлаштуванні за кордоном, 

торгівля дорогоцінними металами та камінням, 

топографо-геодезична та картографічна діяльність, 

брухт чорних металів та інші. 

Договірна 

6.2. 

Отримання дозволів СЕС, Пожежнагляду, 

Держохоронпраці, Держгірпромнагляд, на розміщення 

зовнішньої реклами, торгової точки та інші. 

Договірна 

7. Абонентне обслуговування підприємств  

7.1. 

Пакет "Базовий" 

Абонентське консультативне обслуговування  – 

надання консультацій, типових форм договорів, 

посилань на законодавство, рецензування розроблених 

вами угод. Форми взаємодії: електронна пошта, 

телефон, факс. 

Обсяг 20 годин на місяць. На  додаткові години 

обслуговування  і на весь перелік послуг надається 

знижка в розмірі 10 %. 

 

1000 грн. в місяць.  

 

7.2. 

Пакет "Комплект" 

Повне абонентське обслуговування – надання 

консультацій, розробка та рецензування угод, 

підготовка юридичних висновків, підготовка правових 

документів, досудове врегулювання спорів, 

представництво інтересів в державних органах. Форми 

взаємодії: виїзд спеціаліста, електронна пошта, 

телефон, факс. 

Обсяг 40 годин. На  додаткові години обслуговування  і 

на весь перелік послуг надається знижка в розмірі 15%. 

 

2000 грн. в місяць  

 

 

 

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 


