
 

 
 
 

info@fbs-group.com 

 

ПРАЙС 

  

Вид послуги 

 

Вартість послуги 

1 КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Усна без вивчення документів від 200 грн 

Усна із вивченням документів від 500 грн 

Надання правової інформації письмово від 1000 грн 

Письмове роз’яснення з правових питань 
 

від 1000 грн 

Підготовка аналітичної довідки щодо судової практики  від 1000 грн 

2 СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
З виїздом поза робоче місце адвоката  від 1000 грн 

Складання адвокатського запиту від 500 грн 

Складання документів, звернень, клопотань, заяв, скарг і т.п. від 500 грн/стор. 

Складання документів індивідуальних/типових від 1200/600 грн 

Представництво інтересів клієнта в установах, організаціях, 
підприємствах, учать у переговорах 

від 1000 грн 

3 СУПРОВОДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ 
Правовий аналіз правомірності призначення перевірки від 5 000 грн 

Участь адвоката під час проведення перевірки (не більше 5 годин) 
 

від 10 000 грн + 1000 
грн/година (що більше 5-ти 

годин) 

Надання відповіді на запити контролюючого органу під час 
перевірки 

від 1000 грн/відповідь 
на один запит  

4 АДМІНІСТРАТИВНЕ (ДОСУДОВЕ) ОСКАРЖЕННЯ  
податкового повідомлення-рішення 

складання скарги  від 5000 грн 

участь адвоката під час розгляду скарги  від 2000 грн 

5 СПРАВИ ПО КАСУ 
(справи по спорах із податковими органами) 
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Складання позовної заяви немайнового/майнового характеру 
 
 

від 3000/5000 грн  

Участь у судовому розгляді справи  першої інстанції 
 
 

від 4000 грн + 2000 
грн/судодень 

Участь в апеляційному розгляді справи 
 
 

від 4000 грн + 2000 
грн/судодень 

Участь у касаційному розгляді справи 
 

від 10 000 грн  

 
Гонорар за прийняття рішення на користь  
Клієнта (гонорар успіху) 

від 5% 

6 СПРАВИ ПО КПК 
(кримінальні справи) 

Досудове розслідування: 
 

Захист свідка 
 

від 1600 грн слідча дія 

 
Захист потерпілого 
 

від 10 000 грн 

Захист підозрюваного: 
злочини невеликої та середньої тяжкості 

від 13 000 грн 

злочини тяжкі від 18 000 грн 

злочини особливо тяжкі від 26 000 грн 

 
Судове провадження в суді першої інстанції: 

Представництво потерпілого 
 

від 8000 грн + 1600 
грн/судодень 

Захист підозрюваного: 
 

 

злочини невеликої та середньої тяжкості 
 
 

від 10 000 грн + 2000 
грн/судодень 

злочини тяжкі 
 

від 13 000 грн + 2000 
грн/судодень 

 
злочини особливо тяжкі 
 

від 20 000 грн + 2000 
грн/судодень 

 
Участь в апеляційному розгляді справи 
 

від 50% першої інстанції 
+ 3000 грн/судодень 
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Участь у касаційному розгляді справи 
 
 

від 50% першої інстанції 
+ 3000 грн/судодень 

Складання апеляційної/касаційної скарги без участі в процесі від 8 000 грн 

Участь під час проведення обшуку: 

Терміновий виїзд в денний час 
 

від 3000 грн + 1000 
грн/година 

Терміновий виїзд в нічний час (з 20-00 до 7-00) від 3000 грн + 2000 
грн/година 

Представництво інтересів власника майна 
(участь в суді при розгляді клопотання про арешт майна) 

від 3000 грн + 2000 
грн/судодень 

7 Супровід виконавчого провадження  від 3000 грн + 5%суми 
виконавчого 
провадження 

 
 
Примітка до таблиці 
 
 У таблиці вказана вартість послуг для справ середньої складності (це як правило справи з 
претензіями однієї сторони до іншої сторони в справі до 800 000 грн., первинною документацією яка 
не має юридичних дефектів [або дефекти незначні], відсутність кримінальних справ по відношенню до 
контрагентів Клієнта і самого Клієнта). Для більш складних справ, вартість послуг 
обговорюється окремо при обов'язковій особистій зустрічі з Клієнтом. 
 
 Розмір адвокатського гонорару за годину роботи становить 50% прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого на день оплати. 
 
 Вартість часу проїзду адвоката до Клієнта, або за його дорученнями, розраховується виходячи з 
погодинної ставки адвоката, помноженої на коефіцієнт 0,5. 
 

Вартість роботи однієї години адвоката в неробочий час, збільшується в 1,5 рази. Під неробочим 
часом в даному випадку розуміється, час: у святкові та вихідні дні, а також з 18-00 годин до 9-00 годин 
в робочі дні.  

 
Погодинна оплата застосовується в разі об'ємності питання, що розкривається, при наданні 

послуги, а також необхідності дослідження великої кількості документів (більше десяти) і/або 
нормативних актів (більше п'яти). Вказана вартість встановлюється, виходячи з витраченого адвокатом 
часу на надання послуг з розрахунку 1500 гривень за одну годину роботи. 

В разі, якщо Клієнт наполягає на терміновості виконання доручення і адвокат приймає таку 
умову, вартість години роботи адвоката розраховується виходячи з погодинної ставки адвоката, 
помноженої на коефіцієнт 1,3. 

 
До вартості послуг не входять транспортні витрати, витрати на відрядження, витрати на 

проживання (за необхідності проживання адвоката поза населеним пунктом в якому він проживає) 
поштові витрати, суми судового збору. 
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