
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 Онлайн консультації; 

 Представництво інтересів; 

 Оптимізація плати за землю; 

 Оцінка землі; 

 Юридичний супровід укладення усіх видів угод, що 

пов'язані із земельними ділянками; 

 Укладення договору оренди землі та продовження дії 

договору;  

 Підготовка земельної ділянки під будівництво (проект 

землевідведення; дозвіл на розробку документації 

землеустрою; грошову оцінка земельної ділянки; зміну 

цільового призначення земельної ділянки; кадастровий 

номер; виписка з ДЗК; свідоцтво про право власності на 

земельну ділянку; проект зняття родючого шару ґрунту; 

дозвіл на зняття родючого шару ґрунту). 

Земельні спори; 

 Питання спадщини та приватизація земельних ділянок, 

реєстрація прав власності; 

 Відновлення правовстановлюючих документів на землю; 

 Зміна цільового призначення (під ведення бізнесу); 

 Поділ та об’єднання земельних ділянок; 

 Виправлення помилок в Державному земельному кадастрі; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІРНА 

СУПРОВІД БУДІВНИЦТВА 

Допомога в оформлення будівельних документів: 

- Містобудівний розрахунок; 

- Містобудівні умови та обмеження: 

- Проект будівництва; 

- Експертиза проекту; 

- Дозвіл на початок будівельних робіт; 

- Підбір спеціалістів які будуть здійснювати технічний нагляд; 

- Декларація про здачу об’єкту в експлуатацію; 

- Інші супроводжуючі документи. 

 

 

 

від 10000 

 

 

ЗАХИСТ ВІРТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

ДОГОВІРНА 

 

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Усна консультація або консультація он-лайн від 200 

Письмова консультація, із посиланнями на норми права: 

у офісі Виконавця, за допомогою Інтернет-засобів, у офісі Замовника 300-500 

 



 

 

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ 

Запит, адвокатський запит 300 

Клопотання, заява, скарга 100-400 

Претензія, вимога 200-400 

Позовна заява, зустрічна позовна заява, апеляційна скарга, касаційна 

скарга 

від 400 

Підготовка змін та доповнень до позову від 300 

Заперечення проти позову від 300 

Відповідь на лист, вимогу чи претензію 200-400 

Розроблення договорів 800-1200 

Розроблення кадрової документації (правила внутрішнього 

трудового розпорядку, колективний договір, договори про 

матеріальну відповідальність, контракти, посадові інструкції, 

положення про комерційну таємницю тощо) 

від 200 

 

ДОСУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 

Вивчення матеріалів справи з метою визначення судової 

перспективи спору 

200-400 

Ведення переговорів, досудове врегулювання, прийняття участі у 

юридично значущих діях 

договірна 

Візит до органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування з клієнтом 

договірна 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДАХ 

Участь у судовому засіданні 300 

Ознайомлення з матеріалами справи (ведення якої здійснювали не 

юристи нашої компанії) 

200-500 

Повне ведення цивільної справи* («під ключ») що не потребує 

додаткового з’ясування обставин та вивчення спеціального 

законодавства 

2000 

Повне ведення цивільної справи* («під ключ») підвищеної 

складності 

4000+3% 

Повне ведення господарської справи*(«під ключ») що не потребує 

додаткового з’ясування обставин та вивчення спеціального 

законодавства 

2000-

5000  

tel:1000-3000
tel:1000-3000


Повне ведення господарської справи* («під ключ») підвищеної 

складності(включає досудовий аналіз на предмет судової 

перспективи, збір доказів, розрахунки, запити адвоката, усні та 

письмові консультації) 

від 

5000+3% 

Повне ведення адміністративної справи*(«під ключ») що не 

потребує додаткового з’ясування обставин та вивчення спеціального 

законодавства 

1000-

3000  

Повне ведення адміністративної справи* («під ключ») підвищеної 

складності(включає досудовий аналіз на предмет судової 

перспективи, збір доказів, розрахунки, запити адвоката, усні та 

письмові консультації) 

від 

5000+3% 

Захист в кримінальних справах договірна 

*- крім касаційного оскарження, перегляду судового рішення в зв’язку з 

нововиявленими чи винятковими обставинами 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ 

Супровід виконавчого провадження від 1000 

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 

Оформлення ліцензій в усіх сферах господарювання від 1000 

Оскарження рішень про анулювання ліцензій від 500 

РЕЄСТРАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

Послуги із державної реєстрації фізичних осіб-підприємців (включає 

реєстрацію в міськвиконкомі (райдержадміністрації) і в органах 

податкової служби, пенсійному фонді) 

1000 

Реєстрація підприємств 2200 

Реєстрація об’єднання громадян, громадської організації, ОСББ, 

тощо 

1800 

Реєстрація змін до відомостей про підприємство, зміна установчих 

документів 

600 

Складання засновницьких документів юридичної особи (статут, 

протокол установчих зборів, протокол оцінки майна тощо) 

500 

Ліквідація та реорганізація підприємств, об’єднань громадян, 

громадських організацій, ОСББ тощо 

5000 

 

Крім вартості юридичних послуг оплаті підлягають витрати, понесені в справі, які включають 

ксерокопіювання й зв’язок, транспортні витрати, переклад, поштові відправлення, послуги кур’єрської 

служби, нотаріальні послуги тощо. 

Юридичні послуги, які надаються після 18:00 у робочі дні, а також у вихідні дні, сплачуються з 

використанням коефіцієнта 1,5 до вартості послуг. 

Наведена вартість послуг може змінюватися в будь-який бік залежно від обставин справи. 

tel:1000-3000
tel:1000-3000


 


