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ЦІНИ НА ПОСЛУГИ
Назва послуги

Ціни

Юридичні консультації

Ціна/грн

Усна консультація
Письмова консультація

300
500

Цивільні справи

Ціна/грн

Складення позову у цивільній справі
Складення клопотання у цивільній справі
Інше звернення до суду у цивільній справі
Апеляційна скарга у цивільній справі
Складення відзиву або заперечення на
апеляційну скаргу
Складення касаційної скарги
Складення відзиву або заперечення на
касаційну скаргу
Складення заяви до Верховного Суду
України у зв’язку з нововиявленими чи
виключними обставинами
Адвокатський запит у цивільній справі
Інше звернення у цивільній справі
Подання документів до суду чи до інших
органів
Присутність у судовому засіданні по
цивільній справі
Комплексний супровід цивільної справи

1500
1000
1000
2500
1500

Адміністративні справи

Ціна/грн

Складення позову в адміністративній справі
Складення заперечення на позов в
адміністративній справі
Складення апеляційної скарги в
адміністративній справі
Складення заперечення на апеляційну
скаргу в адміністративній справі

1500
1000

2500
1500
2500
500
1000
500
500
6000

2500
1000
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Складення касаційної скарги в
адміністративній справі
Складення заперечення на касаційну скаргу
у адміністративній справі
Складення заяви до Верховного Суду
України за нововиявленими або
виключними обставинами у
адміністративній справі
Адвокатський запит у адміністративній
справі
Інші звернення у адміністративній справі
Присутність у судовому засіданні по
адміністративній справі
Комплексний супровід адміністративної
справи

2500

Господарські справи

Ціна/грн

Складення позову у господарській справі

2500

Складення заперечення на позов у
господарській справі
Складення апеляційної скарги у
господарській справі
Складення заперечення на апеляційну
скаргу у господарській справі
Складення касаційної скарги у
господарській справі
Складення заперечення на касаційну скаргу
у господарській справі
Складення звернення до Верховного Суду
України за нововиявленими або
виключними обставинами
Присутність у судовому засіданні по
господарській справі
Комплексний супровід господарської справи

2000

1500
2000

500
500
500
6000

4000
2500
4000
2000
2000
1000
10000
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Кримінальні справи

Ціна/грн

Оскарження рішень слідчого
Оскарження рішень прокурора
Оскарження повідомлення про підозру
Апеляційна скарга на вирок суду
Касаційна скарга у кримінальній справі
Звернення до Верховного Суду України за
нововиявленими або виключними
обставинами
Виїзд на місце події
Присутність під час допиту
Присутність під час обшуку
Присутність під час очної ставки
Складення угод про визнання винуватості
або примирення з потерпілим
Присутність у судовому засіданні по
кримінальній справі
Реєстрація документів у суді
Комплексне ведення кримінальної справи

1000
1500
1500
2000
3000
2000

Юридична допомога у сфері
підприємництва
та реєстрації юридичних осіб

Ціна/грн

Реєстрація фізичної особи-підприємця

2000

Реєстрація юридичних осіб
Припинення діяльності фізичної особипідприємця
Припинення діяльності юридичних осіб
Зміна відомостей про юридичну особу

10000
5000

Реєстрація громадських об’єднань

10000

2000
1000
1500
1000
1500
500
500
5000

15000
3000
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