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Адвокатська компанія  “КОЗЮРА І ПАРНЕРИ” – є однією з провідних Волинських фірм, 

що надає юридичні послуги у багатьох галузях права (включаючи цивільне, сімейне, спадкове, 
господарське, корпоративне, трудове, податкове, адміністративне, кримінальне, земельне право), 
спеціалізується у відносинах у сфері будівництва та нерухомості. 

Визначальними цінностями Адвокатської компанії є професійне обслуговування та висока 
якість надання юридичних послуг, які відповідають ціновій політиці та індивідуальному підході 
до кожного Клієнта. 

Адвокатська компанія пропонує надання послуг по комплексному правовому 
абонентському обслуговуванню юридичних осіб в ході здійснення їх господарської діяльності із 
кваліфікованим та оперативним підходом до вирішення конкретних питань за наступними 
пакетами юридичних послуг: 

Пакет «Економ» 1 500,00 грн./міс. 

 

• усні консультації з питань застосування цивільного, господарського, адміністративного, трудового, 
корпоративного, податкового права – до 5 консультацій в місяць (тривалість консультації не більше 20 
хв.) або 2 письмових консультації складність роботи над кожною з яких займає не більше 3 годин; 

• підбірки нормативно-правових актів з поставленого клієнтом питання (як у паперовому, так і в 
електронному виді) – 2 підбірки; 

• перевірка і аналіз юридичної документації юридичної особи, правова експертиза документів 
наданих клієнтом – 2 експертизи (складність експертизи – не більше 1,5 години роботи над 
експертизою); 

• підготовка письмових документів (складання договорів, внутрішніх документів (в т.ч. статутні 
документи), заяв (крім позовних) скарг (крім апеляційних та касаційних скарг, скарг на податкові 
рішення) та інших документів– до 3 документів в місяць (складність складання документу не більше 4 
годин роботи). 

Пакет «Оптимальний» 2 500,00 грн./міс. + знижка 5% 

 

• усні консультації з питань застосування цивільного, господарського, адміністративного, трудового, 
корпоративного, податкового права – до 7 консультацій в місяць (тривалість консультації не більше 20 
хв.) або 4 письмових консультації складність роботи над кожною з яких займає не більше 3 годин; 

• підбірки нормативно-правових актів з постановленого клієнтом питання (як у паперовому, так і в 
електронному виді) – 3 підбірки; 

• перевірка і аналіз юридичної документації юридичної особи, правова експертиза документів 
наданих клієнтом – 3 експертизи (складність експертизи – не більше 1,5 години роботи над 
експертизою); 

• підготовка письмових документів (складання договорів, внутрішніх документів (в т.ч. статутні 
документи), заяв (крім позовних) скарг (крім апеляційних та касаційних скарг, скарг на податкові 
рішення) та інших документів, досудове врегулювання спорів (підготовка проектів претензій, відзивів) 
– до 5 документів в місяць (складність складання документу не більше 4 годин роботи); 

• участь у переговорах зі сторони Клієнта з контрагентами або контролюючими органами, 
представництво в контролюючих органах - не більше 2 разів в місяць (тривалість переговорів -  не 
більше 2 годин); 

• проведення змін в установчі документи Клієнта в органах державної влади та (або) органах 
місцевого самоврядування – 1 раз в місяць. 

Пакет «VIP» 4 000,00 грн./міс. + знижка 10% 

 • усні консультації з питань застосування цивільного, господарського, адміністративного, трудового, 
корпоративного, податкового права – до 10 консультацій в місяць (тривалість консультації не більше 20 
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хв.) або 4 письмових консультації складність роботи над кожною з яких займає не більше 3 годин); 
• підбірки нормативно-правових актів з поставленого клієнтом питання (як у паперовому, так і в 

електронному виді) – 7 підбірок; 
• перевірка і аналіз юридичної документації юридичної особи, правова експертиза документів 

наданих клієнтом – 4 експертизи (складність експертизи – не більше 1,5 години роботи над 
експертизою); 

• підготовка письмових документів (складання договорів, статутних документів), документів 
досудового врегулювання спорів, позовних заяв, відзивів на позовні заяви, апеляційних та касаційних 
скарг (в т.ч. оскарження податкових рішень) та інших документів - до 10 документів в місяць 
(складність складання документу не більше 4 години роботи); 

• участь у переговорах зі сторони Клієнта з контрагентами або контролюючими органами, 
представництво в контролюючих органах - не більше 4 разів в місяць (тривалість переговорів -  не 
більше 2 годин); 

• проведення змін в установчі документи Клієнта, керівника юридичної особи в органах державної 
влади та (або) органах місцевого самоврядування – 1 раз в місяць; 

• участь у судовому процесі на стороні клієнта (представництво інтересів в суді (досудова підбірка, 
підготовка позовних  заяв, зустрічних позовів, апеляційних  та касаційних  скарг, заяв про перегляд 
судових рішень за нововиявленими обставинами та а інших документів, участь у судовому процесі в 
суді першої, апеляційної  та касаційної  інстанцій) – не більше 2 процесів одночасно; 

• повний кадровий супровід (складання наказів, положень, інструкцій тощо). 

Пакет «Індивідуальний» згідно Вашого запиту 

* Клієнти абонентського обслуговування отримують знижку від 10% до 20 % на усі додаткові послуги Адвокатської 
   компанії.  
* У випадку не використання Клієнтом абонентського обслуговування набору юридичних послуг передбачених  в  
   обраному пакеті послуг, їх вартість зараховується в надання інших юридичних послуг відповідно до тарифів. 
 

Оплата за юридичні послуги здійснюється Клієнтом у формі погодинної та фіксованої 
винагороди згідно встановлених тарифів. 

 
Тарифи на юридичні послуги 

 
Консультації та підготовка документів, інші послуги Ціна/форма оплати 
Усна консультація з питань цивільного, сімейного, господарського, 
корпоративного, трудового, адміністративного права (час виконання до 
30 хв.) 

 
від 100 грн. 

Письмова консультація із питань цивільного, сімейного, господарського, 
корпоративного, трудового, адміністративного права, правовий аналіз із 
наданням висновку в письмовій формі (час виконання до 2-х робочих 
днів)     

від 200 грн. 

Правовий аналіз питання з кримінального права та надання консультації 
в усній формі (час виконання – протягом доби)    

від 250 грн. до 500 грн. 

Правова експертиза договору або іншого документа з наданням 
письмового звіту в залежності від складності (час виконання – протягом 
доби):  

- стандартні (прості) договори (договори підряду, купівлі-продажу, 
позики, міни і т.д.); 

- не стандартні (складні) договори (інвестиційні угоди, специфічні 
            контракти і т.д.) 

 
 
 
від 250 грн. до 500 грн. 
 
від 500 грн. 

Підготовка цивільно-правових та господарсько-правових договорів, 
трудових угод, контрактів (час виконання – до 2-х робочих днів): 

- стандартні (прості) договори (договори підряду, купівлі-продажу, 
позики, міни і т.д.); 

- не стандартні (складні) договори (інвестиційні угоди, спеціфічні 
            контракти і т.д.) 

 

 
 
від 300 грн. 
 
від 1000 грн. 

Супроводження укладання та розірвання угоди, участь у переговорах з 
контрагентами 

250 грн./год. 

Складання письмового документа (заяви (крім позовної), скарги (крім 200 грн. 



процесуальної), протоколу, довіреності, акту тощо)      
Реєстрація суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних  осіб-
підприємців): 
     -    повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 
          товариство з додатковою відповідальністю 
     -    повне товариства 
     -    інші види товариств 
     -    фізична  особа-підприємець 

 
 
від 2500 грн. 
 
від 5000 грн. 
за домовленістю 
від 1500 грн. 

Проведення змін в установчі документи  від 1000 грн. 
Юридична експертиза справи та розроблення шляхів і форм вирішення 
питання 

 
від 500 грн. до 2500 грн. 

Складання документів досудового врегулювання спорів (претензій, 
відповідей на претензії, листів, інших документів) залежно від 
складності: 
     -    прості  
     -    складні  

 
 
 
від 300 грн. до 500 грн. 
від 500 грн. до 1000 грн. 

Складання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, відзивів та 
заперечень на позови, пояснень з питань цивільного, сімейного, 
господарського, корпоративного, трудового, адміністративного права. 

 
 
від 500 грн. до 2500 грн. 

Складання клопотань, заяв та інших процесуальних документів від 100 грн. 
Складання скарг на дії/бездіяльність правоохоронних органів від 500 грн. 
Складання звернень до суду, прокуратури, міліції з приводу невиконання 
посадовими особами рішення суду, скарг щодо бездіяльності 
держвиконавця тощо. 

 
від 300 грн. до 1000 грн. 

Юридичний супровід при проведенні перевірок податковами та іншими 
контролюючими органами. 

від 500 грн./год. 

Зберігання документів Клієнта при проведення перевірок  
контролюючими  органами та проведення слідчих дій  

300 грн./доба  

Кадровий супровід від 750 грн. до 2500 грн./міс. 
Підбірка нормативно-правових  актів 200 грн. 

 
 
Представництво в судах та правоохоронних органах Ціна/форма оплати 
Комплексний супровід судової справи з питань цивільного, сімейного, 
господарського, корпоративного, трудового, адміністративного права. 

 
від 250 грн./год. 

Комплексний супровід кримінальної справи/справи про адміністративне 
правопорушення на всіх стадіях розгляду справи. 

від 350 грн./год. 

Захист інтересів клієнта в органах державної влади (в т. ч.  
правоохоронних органах) та органах місцевого самоврядування в межах 
Луцька 

від 300 грн./год. 

Подача та отримання документів в судах, органах виконавчої служби, 
інших державних та правоохоронних органах в межах Луцька 

від 200 грн. 

Захист інтересів клієнта в судах, інших державних та правоохоронних 
органах поза межами Луцька 

за домовленістю 

 
Адвокатська компанія  “КОЗЮРА І ПАРНЕРИ” – Ваш надійний юридичний захист та 

впевнена правова перспектива! 


