
Прейскурант  

                 Адвокатського Бюро Євгена Дятлова 

Консультації та інші послуги 

Усна юридична консультація від 1000 грн. 

Консультація юриста он-лайн (скайп, вайбер, телеграм Whats’up) від 1000 грн. 

Письмова юридична консультація від 2000 грн. 

Складання письмового юридичного висновку від 3000 грн. 

Комплексна юридична консультація по відкриттю бізнесу 4000 грн. 

Підготовка заяви, запиту, скарги від 4000 грн. 

Складання претензії від 4000 грн. 

Аналіз договору, наданого клієнтом від 4000 грн. 

Складання договору від 4000 грн. 

Аналіз зовнішньоекономічного договору від 8000 грн. 

Складання зовнішньоекономічного договору від 10000 грн. 

Виїзд адвоката  від 4000 грн. 



  

Підготовка до реєстрації бізнесу (для резидентів) 

Реєстрація ТОВ на модельному статуті (за допомогою порталу Дія) 8000 грн. 

Реєстрація фізичної особи-підприємця (за допомогою порталу Дія) 5000 грн. 

Зміна   КВЕД фізичної особи-підприємця (за допомогою порталу Дія) 4000 грн. 

Цивільні та адміністративні справи 

Аналіз документів на предмет перспективи звернення до суду від 12000 грн. 

Досудове врегулювання спору від 15000 грн. 

Складання позовної заяви, зустрічного позову від 12000 грн. 

Складання відзиву, відповіді на відзив від 12000грн. 

Складання інших процесуальних документів від 2000 грн. 

Складання апеляційної, касаційної скарги від 12000 грн. 

Технічний виїзд до суду (ознайомлення з матеріалами, подача документів) 4000 грн. 

Участь адвоката в одному судовому засіданні від 4000грн. 

Комплексне ведення справи в суді від 50000 грн. 



Погодинна оплата (ставка) 4000 грн./год. 

Адвокатський запит від 3000 грн. 

  

Господарські справи 

Аналіз документів на предмет перспективи звернення до суду від 12000 грн. 

Досудове врегулювання спору від 15000 грн. 

Складання позовної заяви, зустрічного позову від 12000 грн. 

Складання відзиву, відповіді на відзив від 12000 грн. 

Складання інших процесуальних документів від 2000 грн. 

Складання апеляційної, касаційної скарги від 12000 грн. 

Технічний виїзд до суду (ознайомлення з матеріалами, подача документів) 4000 грн. 

Участь адвоката в одному судовому засідання від 5000 грн. 

Комплексне ведення справи в суді від 50000 грн. 

Погодинна оплата (ставка) 4000грн./год. 

Адвокатський запит від 2500 грн. 



  

Кримінальні справи 

Аналіз обставин події, попередня консультація клієнта 4000 грн./год. 

Ознайомлення з матеріалами справи (досудове розслідування) 100грн./стор. 

Складання заяви про вчинення злочину 8000 грн. 

Участь адвоката у слідчій дії від 10000грн. 

Представництво свідка на досудовому розслідуванні від 10000грн. 

Підготовка заяв, клопотань, скарг та ін. (досудове розслідування) від 8000 грн. 

Присутність адвоката під час обшуку 4000 грн./год. 

Цивільний позов у кримінальному провадженні, заперечення від 12000 грн. 

Оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, прокурора від 12000 грн. 

Участь в судовому засіданні на стадії досудового розслідування від 5000 грн. 

Ознайомлення з матеріалами справи (судове провадження) 100грн./стор. 

Складання заяв, клопотань, процесуальних документів в суді від 5000 грн. 

Захист інтересів клієнта в судовому засіданні 4000 грн./год. 



Технічний виїзд до суду, поліції (подача документів тощо) 4000 грн. 

Складання апеляційної, касаційної скарги на вирок, ухвалу від 12000 грн. 

Участь в судовому засіданні при розгляді скарги на вирок, ухвалу від 5000 грн. 

Комплексне представництво потерпілого (досудове розслідування) від 40000 грн. 

Комплексне представництво потерпілого (судове провадження) від 50000 грн. 

Комплексний захист підозрюваного на досудовому розслідуванні від 40 000 грн. 

Комплексний захист підозрюваного в суді першої інстанції від 50 000 грн. 

Комплексний захист підозрюваного в суді апеляційної інстанції від 80 000грн. 

Комплексний захист підозрюваного в суді касаційної інстанції від 80 000 грн. 

Погодинна оплата (ставка) 5000грн./год. 

Адвокатський запит від 2500 грн. 

 

Затверджую керуючий Адвокатського Бюро Євгена Дятлова ___________ /Дятлов Є.Ю./  

02.11.2022 


