Наша мета - максимально деталізоване рішення задачі, тому кожному клієнту
пропонується спільна розробка оптимального індивідуального плану, з
врахуванням Ваших фінансових можливостей.
№
з/п

Назва роботи (надання правничої
допомоги)

1.

Надання усної консультації, в тому по
телефону.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Надання письмової консультації
Надання усної консультації, в тому по
телефону, письмової консультації з
попереднім вивченням документів та
правової ситуації.
Підготовка адвокатського запиту та
отримання інформації за адвокатським
запитом
Підготовка, процесуальних документів
(клопотання, заяви, та інші документи
передбачені процесуальними кодексами
України), заяви по суті справи: позовна
заява; відзив на позовну заяву (відзив);
відповідь на відзив; заперечення;
пояснення третьої особи щодо позову або
відзиву, документів передбачених законом
України про “Виконавче провадження”,
іншими законами та підзаконними актами
України та міжнародним законодавством.
Підготовка пакетів документів (додатків) до
будь яких документів, вказаних в п. 5 цієї
додаткової угоди.
Участь в одному судовому засіданні

Ціна за
годину
(грн.)
від 600грн.

примітки
Якщо консультація
триває до 30 хв.
вартість складає від
300грн.
Вартість консультації в
неробочій час
збільшується на 30%

від 1000грн
від2 500грн

Ціна за 1 годину
Вартість консультації в
неробочій час
збільшується на 30%

від 1500грн

Вартість фіксована за
один адвокатський
запит.
Вартість документа на
складення та
підготовку якого
витрачено менше 1
години складає 500грн.

від 1000грн

від 50грн.

від 2500грн

Вартість виготовлення,
засвідчення одного
аркуша
Вартість фіксована за
одне судове засідання
в межах м. Києва та
Київської області.
Якщо судове засідання
не відбулось з причин
не залежних від
адвокатів нашої
компанії, вартість

Участь участь в будь яких інших заходах,
які відбуваються по-за офісом адвоката,
крім судових засідань та участі у слідчих
діях.
9. Участь у перемовинах
10. Участь у будь яких слідчих діях, в якості
захисника чи представника потерпілого,
свідка тощо
11. Контроль за рухом цивільної справи

від 1500грн

виїзду 50% від повної
вартості.
Ціна за 1 годину

від 1500грн
від 2500грн

Ціна за 1 годину
Ціна за 1 годину

від 500грн

Контроль за рухом кримінальної справи

від 1000грн

13. Ознайомлення з матеріалами цивільної,
господарської, адміністративної справи

від 1500грн

Фіксована вартість за
один місяць (без
вартості виїзду)
Фіксована вартість за
один місяць (без
вартості виїзду)
Фіксована вартість
ознайомлення з 1
томом документів
Фіксована вартість
ознайомлення з 1
томом документів
Вартість погоджується
в кожному конкретному
випадку окремо

8.

12

14

Ознайомлення з матеріалами кримінальної
справи

від 2500грн

15

Правовий аналіз договору

від 2500

16

Розробка проекту договору

від 2500

Вартість погоджується
в кожному конкретному
випадку окремо

