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Прайс
На послуги компанії ТОВ «БОССОМ ГРУП»

Що потрібно для початку роботи
1 Ознайомитися із умовами Оферти
2 Поставити задачу у вільній формі
3 Надати відповідні документи
4 Оплатити аванс за домовленістю

Як ми працюємо
1 Ми зв'яжемося одразу, коли отримаємо документи та підтвердження оплати
2 Поставимо додаткові запитання та надамо рекомендації
3 Надішлемо готовий юридичний висновок, готові документи та інструкції 
4 У разі необхідності зв'яжемося для додаткових уточнень
5 Поцікавимося за результатами вашої справи

№ Назва послуги Результат Строк виконання, 
дні Вартість, грн Реальна середня 

ціна, грн
Консалтинг

1 Особиста зустріч з партнером Боссом груп 
в офісі компанії або онлайн Письмовий бриф зустрічі одразу 1500 / год 1500

2 Письмовий юридичний висновок

Вивчення документів
Детальний кваліфікований юридичний висновок 
Усна сесія "питання-відповіді" за результатами висновку (до 
15 хв.)

1 від 2000 2000

Договірна робота

1 Підготовка проекту договору (українська 
мова, до 5 сторінок)

Договір згідно поставленого завдання, який максимально 
враховує та захищає ваші права та інтереси 2 від 1000 1500

2 Підготовка проекту договору (українська 
мова, понад 5 сторінок)

Договір згідно поставленого завдання, який максимально 
враховує та захищає ваші права та інтереси 3 від 1500 3000

3 Підготовка проекту договору (українська 
мова/англійська мова, до 5 сторінок)

Договір згідно поставленого завдання, який максимально 
враховує та захищає ваші права та інтереси 3 від 2500 2500

4 Підготовка проекту договору (українська 
мова/англійська мова, більше 5 сторінок)

Договір згідно поставленого завдання, який максимально 
враховує та захищає ваші права та інтереси 5 від 4000 6000

5 Аналіз договору контрагента (українська 
мова, до 5 сторінок)

Письмовий висновок, внесення правок, виділення ризиків, 
підготовка протоколу розбіжностей 2 від 1000 1500

6 Аналіз договору контрагента (українська 
мова, більше 5 сторінок)

Письмовий висновок, внесення правок, виділення ризиків, 
підготовка протоколу розбіжностей 3 від 1500 2500

7 Аналіз договору контрагента (українська 
мова/англійська мова, до 5 сторінок)

Письмовий висновок, внесення правок, виділення ризиків, 
підготовка протоколу розбіжностей 3 від 2500 3000

8

Аналіз договору контрагента, внесення 
правок, виділення ризиків, підготовка 
протоколу розбіжностей (українська 
мова/англійська мова, більше 5 сторінок)

Письмовий висновок, внесення правок, виділення ризиків, 
підготовка протоколу розбіжностей 5 від 4000 5000

9 Розробка типового договору Договір згідно поставленого завдання 5 від 5000 8000
Послуги з реєстрації/перереєстрації

1

Реєстрація ТОВ — пакет базовий 
(підготовка протоколу, статуту, наказу на 
директора, заповнення реєстраційних 
форм, присутність юриста компанії на 
підписанні документів та реєстрації)

Повний пакет правоустановлюючих документів компанії, 
реєстрація даних у державному реєстрі 3 5000 * 5000

2 Реєстрація ФОП Реєстрація даних у державному реєстрі 2 3000 * 3000

3 Внесення змін до реєстраційних даних 
ЮО або ФО

Пакет необхідних внутрішніх документів компанії, 
реєстрація даних у державному реєстрі від 2 3000 * 3000

Судові спори

1 Супровід справи у суді першої інстанції
Аналіз документів, розробка стратегії, підготовка та подання 
необхідних процесуальних документів, представництво у 
судових засіданнях, отримання судового рішення

індивідуально від 25000 ** індивідуально

2 Супровід справи у суді апеляційної 
інстанції

Аналіз документів, розробка стратегії, підготовка та подання 
необхідних процесуальних документів, представництво у 
судових засіданнях, отримання судового рішення

індивідуально від 25000 ** індивідуально

3 Супровід справи у суді касаційної інстанції
Аналіз документів, розробка стратегії, підготовка та подання 
необхідних процесуальних документів, представництво у 
судових засіданнях, отримання судового рішення

індивідуально від 30000 ** індивідуально

Інтелектуальна власність

1 Реєстрація знаку для товарів та послуг на 
резидента

Висновок щодо можливості реєстрації знаку для товарів та 
послуг, підбір оптимальних умов реєстрації, подання 
документів, контроль процедури реєстрації, отримання 
свідоцтва

індивідуально від 2500 ** індивідуально

2 Реєстрація знаку для товарів та послуг на 
нерезидента

Висновок щодо можливості реєстрації знаку для товарів та 
послуг, підбір оптимальних умов реєстрації, подання 
документів, контроль процедури реєстрації, отримання 
свідоцтва

індивідуально від $350 за курсом 
НБУ ** індивідуально

Нерухомість



1
Правовий аудит об’єкту нерухомості перед 
його придбанням (незавершене 
будівництво)

Письмова довідка, складена за результатами правового 
аудиту 3 від 4500 6000

2 Правовий аудит об’єкту нерухомості перед 
його придбанням (вторинний ринок)

Письмова довідка, складена за результатами правового 
аудиту 2 від 3000 4500

Примітки
1 В залежності від предмету звернення та поставленої задачі, вартість послуги може різнитися
2 Термінове надання послуги, у тому числі, в неробочий час, починається одразу після отримання оплати. Вартіть послуги збільшується удвічі
3 Надання послуги можливе тільки після отримання авансового платежу
4 Строк виконання відраховуються з моменту отримання авансового платежу
5 Послуги нотаріуса та реєстратора оплачуються окремо. Позначено *
6 Збори та державне мито оплачуються окремо. Позначено **


