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ПОГОДЖЕНО
КЕРУЮЧИМ ПАРТНЕРОМ
АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
«РУХ»
Ус Вячеслав Едуардович

м.п.
Діє з 01 лютого 2020 року
ПЕРЕЛІК ВАРТОСТІ ПОСЛУГ,
ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АДВОКАТСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ «РУХ»
1. Розмір оплати послуг, що надаються Адвокатським об’єднанням «РУХ» (далі – Об’єднання), залежить від
складності та умов виконуваної роботи, завантаженість адвоката (юриста), статусу, кваліфікації та стажу роботи
адвоката (юриста), який надає правову допомогу та інші обставини.
2. Перелік послуг, що надаються у межах договорів про надання правової допомоги між Об’єднанням і клієнтом,
та їх вартість є орієнтовними. Остаточний розмір винагороди Об’єднання за виконання зобов’язань за договором
про надання правової допомоги може бути розрахований лише з урахуванням усіх особливостей справи або
питання, що підлягає вирішенню.
3. Вартість послуг вказана без урахування витрат, які можуть виникати у процесі надання правової допомоги
Об’єднанням. Наприклад, обов`язкових платежів, податків, судового та інших зборів, представницьких витрат,
витрат на відрядження, транспортних витрат, витрат на оплату послуг пошти та/або кур’єрської доставки тощо.
4. У разі надання правової допомоги у майнових спорах розмір винагороди Об’єднання може бути обчислений у
відсотковому вираженні від суми коштів, вартості майна, що стягнені на користь клієнта, або від суми
мінімізованої для клієнта шкоди чи завданих збитків.
5. Надання правової допомоги здійснюється Об’єднанням лише за умови сплати клієнтом винагороди Об’єднання
у повному або частковому розмірі.
Види адвокатської діяльності

Кількість дій

Загальні види адвокатської діяльності
Усна консультація
Одне питання
Надання правової інформації у письмовому вигляді (письмова Одне питання
консультація)
Підготовка аналітичної довідки щодо чинного законодавства України
Одне питання
Підготовка аналітичної довідки щодо судової практики
Одне питання
Отримання інформаційних довідок від органів державної влади, органів Один документ
місцевого самоврядування
Підготовка процесуальних та інших документів правового характеру
Один документ
Підготовка та направлення адвокатського запиту
Один документ
Погодинний правовий супровід клієнта (виїзд, участь у переговорах, Одна година
слідчих діях та ін.)
Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб в державних Одна година
органах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах,
перед фізичними та юридичними особами в межах міста Харкова
Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб в державних
органах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах,
перед фізичними та юридичними особами в межах міста Харкова
Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб в державних
органах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах,
перед фізичними та юридичними особами поза межами Харківської
області
Підготовка проекту договору
Надання правового аналізу договору
Підготовка зовнішньоекономічного контракту (договору)
Правовий аналіз зовнішньоекономічного контракту (договору)
Перевірка правоздатності та дієздатності контрагента фізичної особи та
юридичної особи (комплекс заходів)
Надання правової допомоги у виконавчому провадженні

Вартість,
грн.
500
від 750
від 750
від 750
від 500
від 1000
від 750
від 1 000
від 1 500

Одна година

від 2 000

Одна година

від 2 500

Один документ
Один документ
Один документ
Один документ
Одна особа

від 2 000
від 1 000
від 3 000
від 1 500
від 2 500

Одне провадження

від 5 000

Надання інформації, консультацій і роз’яснень з питань медіації, участь
в організації та проведенні процедури медіації
Юридичний аудит (експертиза установчих та інших документів
організації, правова оцінка угод та документів контрагентів тощо)

Одне питання

від 3 000

За домовленістю

від 15000

Організація роботи кадрової служби, забезпечення ведення кадрової
документації відповідно до законодавства (кадровий аудит)

За домовленістю

від 10 000

Представництво та супровід у судах
Підготовка претензії, клопотання, заяви, іншого документа Один документ
процесуального характеру, в т.ч. у зв`язку з виконанням судового
рішення
Ознайомлення з матеріалами справи (вивчення матеріалів)
Один том
Підготовка позовної заяви, апеляційної скарги, касаційної скарги
Один документ
Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час Судодень
здійснення цивільного, господарського, адміністративного судочинства
в межах міста Харкова
Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час Судодень
здійснення цивільного, господарського, адміністративного судочинства
в межах Харківської області
Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час Судодень
здійснення цивільного, господарського, адміністративного судочинства
поза межами Харківської області
Захист, представництво та супровід у кримінальному провадженні
Захист в кримінальному провадженні (в суді першої інстанції)
Судодень
Представництво цивільного позивача в кримінальному провадженні (в Судодень
суді першої інстанції)
Захист в кримінальному провадженні (в суді апеляційної інстанції)
Судодень
Представництво цивільного позивача в кримінальному провадженні (в Судодень
суді апеляційної інстанції)
Захист в кримінальному процесі (у Верховному Суді)
Судодень
Захист на стадії досудового розслідування
Одна година
Захист в кримінальному провадженні (досудове розслідування, суд Без урахування
першої інстанції, апеляційна та касаційна інстанції) (кожна стадія погодинної вартості
окремо)
Представництво та супровід у корпоративних правовідносинах
Розробка статуту та інших установчих документів
Один документ
Розробка та складення протоколів, положень, інструкцій, трудових Один документ
контрактів та інших внутрішніх (локальних) нормативно-правових
документів
Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю/приватного Одна особа
підприємства, включаючи внесення підприємства в єдиний державний
реєстр підприємств та організацій
Реєстрація змін в установчих документах
Один документ
Реєстрація некомерційної організації (в Україні)
Одна організація
Реєстрація філіалів та представництв підприємств в Україні
Один філіал чи
представництво
Реєстрація в якості фізичної особи-підприємця (в Україні)
Одна особа
Ліквідація підприємств та підприємців
Одна особа
Операції з земельними ділянками та нерухомістю
Супровід отримання дозволів на відведення земельної ділянки,
За домовленістю
проектування, введення в експлуатацію
Супровід оформлення реконструкції/перепланування житла або
За домовленістю
іншого приміщення
Переоформлення приміщення з жилого фонду в нежитловий
За домовленістю
Оформлення права власності на земельну ділянку (приватизація)
За домовленістю
Супровід оформлення права користування земельною ділянкою
За домовленістю
(договір оренди)
Оформлення землевідводу
За домовленістю
Переоформлення земельної ділянки
За домовленістю
Зміна цільового призначення земельної ділянки
За домовленістю

від 1 500
від 1 000
від 3 000
від 1 500
від 2 500
від 5 000

від 1 500
від 1 500
від 2 500
від 2 500
від 5 000
від 1 000
від 25 000

від 2 500
від 1 000
від 3 500
від 2 000
від 2 500
від 3 000
від 2 500
від 10 000

Абонентське обслуговування
Назва комплексу правової допомоги

•
•
•

Обсяг правової
допомоги, що
включається
Комплекс правової допомоги «Мінімальний»
Усні юридичні консультації (цивільне, господарське,
корпоративне, трудове, податкове, земельне, митне,
До 3 консультацій
адміністративне право)
Робота з клієнтом (погодинна оплата)
Виїзд адвоката у разі проведення невідкладних слідчих
дій ( затримання, обшук чи інші невідкладні слідчі дії
передбачені Кримінально-процесуальним Законом ).

Вартість,
грн.

5 000,00
грн./місяць

У разі перевищення за місяць кількості юридичних консультацій Об’єднання ніж та, що визначена умовами обраного
комплексу послуг, винагорода Об’єднання обраховується, виходячи з погодинної винагороди у розмірі 1 000 (одна тисяча)
гривень.
При одноразовій оплаті всього комплексу послуг терміном на рік знижка його вартості складає 3%.
Обсяг послуг, не використаний в поточному місяці на наступний не переноситься.

•
•

•
•
•
•

Комплекс правової допомоги «Бізнес»
Усні та письмові юридичні консультації (цивільне,
господарське, корпоративне, трудове, податкове,
земельне, митне, адміністративне, кримінальне тощо)
Підготовка та аналіз цивільних або господарських
договорів та контрактів, корегування запропонованих
проектів договорів і контрактів, ведення переговорів з
контрагентами по укладанню договорів і контрактів
До 7 консультацій
Підготовка листів, відзивів, клопотань, заяв, пропозиції,
претензій, протоколів
Підготовка позовних заяв/скарг, апеляцій, касацій,
пояснень у справах
Виїзд адвоката у разі проведення невідкладних слідчих
дій ( затримання, обшук чи інші невідкладні слідчі дії
передбачені кримінально-процесуальним Законом ).
Подання адвокатських запитів

15 000,00
грн./місяць

У разі перевищення за місяць кількості юридичних консультацій Об’єднання ніж та, що визначена умовами обраного
комплексу послуг, винагорода Об’єднання обраховується, виходячи з погодинної винагороди у розмірі 1 000 (одна тисяча)
гривень.
При одноразовій оплаті всього комплексу послуг терміном на рік знижка його вартості складає 4%.
Обсяг послуг, не використаний в поточному місяці на наступний не переноситься.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплекс правової допомоги «Максимальний»
Надання письмових та усних консультацій
Підготовка роз’яснень, висновків з правових питань
Аналіз юридичної документації клієнта
Складання листів, заяв, претензій, скарг, відповідей на
запити та інших документів
До 10 консультацій
Представництво інтересів клієнта під час переговорів
Представництво інтересів клієнта в органах державної
влади, місцевого самоврядування
Представництво інтересів клієнта під час проведення
перевірок контролюючими та правоохоронними
органами
Підготовка процесуальних документів (позовних заяв,
апеляційних та касаційних скарг, заперечень, відзивів,
клопотань, заяв)
Подання адвокатських запитів
Виїзд адвоката у разі проведення невідкладних слідчих
дій ( затримання, обшук чи інші невідкладні слідчі дії
передбачені кримінально-процесуальним Законом ).

25 000,00
грн./місяць

У разі перевищення за місяць кількості юридичних консультацій Об’єднання ніж та, що визначена умовами обраного
комплексу послуг, винагорода Об’єднання обраховується, виходячи з погодинної винагороди у розмірі 1 000 (одна тисяча)
гривень.
При одноразовій оплаті всього комплексу послуг терміном на рік знижка його вартості складає 5%.
Обсяг послуг, не використаний в поточному місяці на наступний не переноситься.

