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

м.п.
Діє з 01 грудня 2021 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 та складений відповідно до Рекомендації Ради адвокатів Харківської області з
використанням ставки МЗП (Актуальний розмір МЗП – 6000 грн.). 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 майнових спорах та виконавчих провадженнях передбачений гонорар успіху який виражається у
відсотковому вираженні від суми коштів, вартості майна, що стягнені на користь клієнта, або від суми
мінімізованої для клієнта шкоди чи завданих збитків.
виражається у відсотках від суми позовних вимог у справі або від суми заборгованості/вартості майна у
виконавчому провадженні
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

Розрахунок від
МЗП

Загальні види адвокатської діяльності
Усна консультація (з вивченням документів до 15 Одне питання
сторінок)
Усна консультація (з вивченням документів від 15 Одне питання
сторінок)
Надання правової інформації у письмовому Одне питання
вигляді (аналітична довідка)
Отримання інформаційних довідок від органів Один документ
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування
Підготовка процесуальних та інших документів Один документ
правового характеру
Підготовка та направлення адвокатського запиту
Один документ
Погодинний правовий супровід клієнта (виїзд, Одна година
участь у переговорах), представництво інтересів
фізичних і юридичних осіб в державних органах,
органах
місцевого
самоврядування,
правоохоронних органах, перед фізичними та
юридичними особами
Аналіз договору та додаткових угод з українським
контрагентом з наданням письмових зауважень (за
наявності)
Складання договору та додаткових угод до нього
Надання правової допомоги у виконавчому Одне провадження
провадженні
Представництво та супровід юридичних осіб

Вартість, грн.

Від 0,2

Від 1300

Від 0,25

Від 1625

Від 0,5

Від 3250

Від 0,2

Від 1300

Від 0,5

Від 3250

Від 0,25
Від 0,25

Від 1625
Від 1625

договірна

договірна

договірна
договірна

Супровід перевірок діяльності юридичної особи

За одну годину
За одну перевірку

договірна

Супровід бізнес-проекту (участь адвоката в
розробці комерційного проекту або нового
напрямку діяльності)
Супровід укладання угоди (участь адвоката в
переговорах з контрагентом; консультації з
питань, що виникають в ході укладання угоди;
експертиза проекту договорів контрагента)
Розробка схеми податкової оптимізації

1 бізнес-проект
За домовленістю

договірна

За домовленістю

договірна

За домовленістю

договірна

Кадровий аудит (організація роботи кадрової За домовленістю
служби,
забезпечення
ведення
кадрової
документації відповідно до законодавства)
Комплексне вирішення юридичного питання від 1 питання
імені та в інтересах клієнта (оформлення
свідоцтва, ліцензії, дозволу, патенту, проведення
приватизації,
оформлення/реєстрація
права,
заповіту, спадщини тощо).
Представництво та супровід у судах по КУпАП
Складання пояснень, клопотань
Один документ
Складання апеляційної скарги
Один документ
Представництво в судах міста Харкова
Судодень
Представництво в судах в межах Харківської Судодень
області
Представництво в судах поза межами Харківської Судодень
області
Представництво та супровід у судах по ЦПК
Складання позовної заяви
Один документ
Складення заперечення, відзив на позовну заяву, Один документ
відповіді на відзив
Складення цивільного позову у кримінальному Один документ
провадженні
Складання мирової угоди
Один документ
Складання заяви в порядку окремого провадження Один документ
Складання клопотань
Один документ
Участь у суді першої інстанції ЦПК
Участь у судовому засіданні у спорі немайнового Судодень
характеру
Участь у судовому засіданні у спорі майнового
Судодень
характеру
Участь в апеляційному розгляді справи ЦПК
Складання апеляційної скарги на ухвалу, рішення Один документ
суду немайнового/майнового характеру

договірна
договірна

Від 0,5
Від 1
Від 0,33
Від 0,66

Від 3250
Від 6500
Від 2145
Від 4290

Від 1

Від 6500

Від 1
Від 0,66

Від 6500
Від 4290

Від 1

Від 6500

Від 1
Від 0,85
Від 0,5

Від 6500
Від 5525
Від 3250

Від 0,5

Від 3250

Від 0,5

Від 3250

Від 1,5

Від 9750

Участь у судовому засіданні у суді апеляційної Судодень
Від 1
Від 6500
інстанції
Участь у касаційному розгляді справи ЦПК
Складання касаційної скарги
Один документ
Від 2
Від 13000
Участь у судовому засіданні у суді касаційної Судодень
Від 2
Від 13000
інстанції
Гонорар успіху
від 5% від суми, присудженої судом
Представництво та супровід у судах по КПК
Досудове розслідування
Представництво свідка
Одна слідча дія
Від 0,5
Від 3250
Представництво потерпілого
Одна слідча дія
Від 1
Від 6500
Захист підозрюваного
Одна слідча дія
Від 2
Від 13000
Обшук та арешт майна
Виїзд на обшук
Від 0,25
Від 1625
Виїзд за межі міста Харкова/в неробочий час
Від 0,5
Від 3250
Година участі
Одна година
Від 0,25
Від 1625

Складення заперечення на клопотання про арешт Один документ
Від 1
Від 6500
майна
Складення апеляційної скарги на ухвалу про арешт Один документ
Від 2
Від 13000
майна
Участь у судовому засіданні при розгляді Судодень
Від 0,5
Від 3250
клопотання про арешт майна
Участь у судовому засіданні при розгляді скарги Судодень
Від 1
Від 6500
на ухвалу про арешт майна
Участь у судовому провадженні першої інстанції КПК
Участь у судовому засіданні справи у суді першої Судодень
Від 0,5
Від 3250
інстанції
Участь у судовому провадженні апеляційної інстанції КПК
Складання апеляційної скарги на ухвалу, рішення Один документ
Від 1,5
Від 9750
суду
Участь у судовому засіданні у суді апеляційної Судодень
Від 1
Від 6500
інстанції
Участь у судовому провадженні касаційної інстанції КПК
Складання касаційної скарги на ухвалу, рішення Один документ
Від 2
Від 13000
суду
Участь у судовому засіданні у суді касаційної Судодень
Від 2
Від 13000
інстанції
Представництво та супровід у судах по ГПК
Складення позовної заяви
Один документ
Від 1
Від 6500
Складення заперечення, відзиву на позовну заяву Один документ
Від 0,66
Від 4290
відповіді на відзив, тощо
Участь у суді першої інстанції
Участь у судовому засіданні справи у суді першої Судодень
Від 0,5
Від 3250
інстанції
Участь в апеляційному розгляді справи
Складання апеляційної скарги на ухвалу, рішення Один документ
Від 1,5
Від 9750
суду
Участь у судовому засіданні у суді апеляційної Судодень
Від 1
Від 6500
інстанції
Участь у касаційному розгляді справи
Складання касаційної скарги на ухвалу, рішення Один документ
Від 2
Від 13000
суду
Участь у судовому засіданні у суді касаційної Судодень
Від 2
Від 13000
інстанції
Гонорар успіху
від 5% від суми, присудженої судом
Представництво та супровід у судах по КАСУ
Складення позовної заяви
Один документ
Від 1
Від 6500
Складення заперечення, відзиву на позовну заяву Один документ
Від 0,66
Від 4290
відповіді на відзив, тощо
Участь у суді першої інстанції
Участь у судовому засіданні справи у суді першої Судодень
Від 0,5
Від 3250
інстанції
Участь в апеляційному розгляді справи
Складання апеляційної скарги на ухвалу, рішення Один документ
Від 1,5
Від 9750
суду
Участь у судовому засіданні у суді апеляційної Судодень
Від 1
Від 6500
інстанції
Участь у касаційному розгляді справи
Складання касаційної скарги на ухвалу, рішення Один документ
Від 2
Від 13000
суду
Участь у судовому засіданні у суді касаційної Судодень
Від 2
Від 13000
інстанції
Гонорар успіху
від 5% від суми, присудженої судом
Представництво та супровід у корпоративних правовідносинах
Розробка статуту та інших установчих документів Один документ
Від 1,5
Від 9750
Розробка та складення протоколів, положень, Один документ
Від 0,5
Від 3250
інструкцій, трудових контрактів та інших
внутрішніх (локальних) нормативно-правових
документів

Реєстрація
товариства
з
обмеженою Одна особа
відповідальністю/приватного
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 Один філіал чи
в Україні
представництво
Реєстрація в якості фізичної особи-підприємця (в Одна особа
Україні)
Ліквідація підприємств та підприємців
Одна особа
Операції з земельними ділянками та нерухомістю
Супровід отримання дозволів на відведення
За домовленістю
земельної ділянки, проектування, введення в
експлуатацію
Супровід оформлення
За домовленістю
реконструкції/перепланування житла або іншого
приміщення
Переоформлення приміщення з жилого фонду в
За домовленістю
нежитловий
Оформлення права власності на земельну ділянку За домовленістю
(приватизація)
Супровід оформлення права користування
За домовленістю
земельною ділянкою (договір оренди)
Оформлення землевідводу
За домовленістю
Переоформлення земельної ділянки
За домовленістю
Зміна цільового призначення земельної ділянки
За домовленістю
Абонентське обслуговування
За домовленістю
Абонентське обслуговування

Від 1,5

Від 9750

Від 1
Від 1,33
Від 1,33

Від 6500
Від 8645
Від 8645

Від 1

Від 6500

Від 1,66

Від 10790

