ТОВ "Юридична фірма "Молодід і Партнери"
03142, Київ, вул. Василя Стуса 35-37, офіс 400
(097) 156 19 29 | (099) 26 62 567
info@molodid.com
www.molodid.com

№
п/п

1

2

3
4
5
5.1

5.2

5.3

Послуги

Вартість

Консультації:
усна консультація;
300 грн.
усна виїзна консультація (Київ);
500 грн.
розширена усна консультація;
від 500 грн.
письмова консультація (правовий висновок);
договірна
консультація «як оформити стартап».
800 грн.
Складання проектів:
листів, наказів, довіреностей, розписок, актів;
300 грн.
договорів, додаткових угод, протоколів розбіжностей;
договірна
претензій, скарг, вимог, відповідей на претензії;
від 500 грн.
статутів, положень, правил внутрішнього розпорядку, посадових
інструкцій, NDA, трудових договорів, контрактів з директором договірна
підприємства, договорів про повну матеріальну відповідальність;
Вичитка:
договорів/інших документів;
договірна
договорів/інших документів (великий обсяг / вузька специфіка).
договірна
Супровід правочинів, що потребують нотаріального засвідчення
договірна
(продаж, дарування нерухомості, шлюбні договори, заповіти, та ін.)
Реєстрація бізнесу та неприбуткових організацій
Пакет «Реєстрація»
700 грн.
Реєстрація ФОП
Пакет «Стандарт»
1600 грн. 1400 грн.
(фізичної особи-підприємця)
Пакет «Бізнес»
2400 грн. 2100 грн.
Пакет «Реєстрація»
1100 грн.
Пакет «Швидкий старт»
3200 грн. 2100 грн.
Реєстрація ТОВ
Пакет «Класика»
4800 грн. 3200 грн.
(товариства з обмеженою відповідальністю)
Пакет «Безпека»
6400 грн. 4200 грн.
Пакет «Безпека плюс»
8000 грн. 5300 грн.
Пакет «Реєстрація»
3300 грн.
Пакет
«Швидкий
старт»
5750 грн. 4000 грн.
Реєстрація ГО
(громадської організації)
Пакет «Класика»
7850 грн. 5500 грн.
Пакет «Безпека»
8850 грн. 6200 грн.

5.4

Реєстрація БФ (благодійного фонду)

5.5

Виготовлення печаток, штампів, факсиміле
від 300 грн.
Послуги у сфері реєстрації, перереєстрації, ліквідації
Виписка з ЄДР
250 грн.
Електронний витяг з ЄДР
150 грн.
Витяг з ЄДР
250 грн.
Довідка статистики
250 грн.
Реєстрація зміни КВЕД
від 500 грн. + АП*
Реєстрація зміни керівника ТОВ
від 800 грн. + АП

6

договірна

7

Реєстрація зміни складу учасників ТОВ

договірна + АП

Реєстрація зміни місцезнаходження ТОВ

договірна + АП

Реєстрація збільшення/зменшення статутного капіталу ТОВ
Реєстрація ТМ (знаків для товарів і послуг)

договірна
договірна

Реєстрація зміни власника ТМ

від 1500 грн. + АП

Реєстрація зміни власника домену

400 грн.

Реєстрація зміни власника домену .ua
Ліквідація ФОП

800 грн.
від 3000 грн.

Ліквідація ТОВ, ПП, ГО, БФ

індивідуально

Швидкісна ліквідація ТОВ, ПП, ГО, БФ

індивідуально

Абонентське юридичне обслуговування
ТОВ, ПП, ФОП, фізичних осіб, груп компаній

Пакет «Почасовка»

160 грн. за 1 год ВК**
80 грн. за 1 год НК***

Пакет «Консультант»
5 год ВК + 5 год НК

1 200 грн.

Пакет «Стартап»
10 год ВК + 10 год НК

2 400 грн.

Пакет «Малий бізнес»
20 год ВК + 20 год НК

4 800 грн.

4 200 грн.

Пакет «Бізнес»
30 год ВК + 30 год НК

7 200 грн.

6 200 грн.

Пакет «Група компаній»
50 год ВК + 50 год НК

12 000 грн. 10 000 грн.

Пакет «Права рука»
необмежено

договірна

Представництво інтересів в суді
8

Ведення справ у суді «під ключ»

договірна

Аналіз перспектив справи за наданими документами

договірна

*АП – адміністративні платежі
** ВК робота – висококваліфікована робота (потребує значного досвіду, практичних вмінь та навичок, до її виконання залучається
персонал фірми, що має досвід не менше 5 років роботи за фахом)
*** НК робота – низькокваліфікована робота (не потребує значного досвіду роботи юристом, до її виконання залучається молодший
персонал фірми з досвідом менше 2 років роботи за фахом)

Для прорахунку вартості Вашого проекту звертайтесь:
097 156 19 29 | 099 26 62 567
chief.mplawyers@molodid.com

