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+380 67 322 5492

info@bossomgroup.com

bossomgroup.com

01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська 146, офіс 307

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 Опис
Середній 

строк,
робочі дні

Граничний 
строк,

робочі дні

Ціна від,
грн

Середня 
вартість,

грн

Консалтинг

1
Консультація партнера Bossom Solutions,
½ години
фізичним особам

Сесія "питання-відповіді"
Вивчення документів
Письмовий бриф зустрічі (email)

1 1 1000 1000

2
Консультація партнера Bossom Solutions,
½ години
для бізнесу

Сесія "питання-відповіді"
Вивчення документів
Письмовий бриф зустрічі (email)

1 1 1800 1800

3
Консультація юриста Bossom Solutions,
½ години
фізичним особам

Сесія "питання-відповіді"
Вивчення документів
Письмовий бриф зустрічі (email)

1 1 800 800

4
Консультація юриста Bossom Solutions,
½ години
для бізнесу

Сесія "питання-відповіді"
Вивчення документів
Письмовий бриф зустрічі (email)

1 1 1200 1200

5 Письмовий юридичний висновок
фізичним особам

Збір та вивчення документів
Детальний кваліфікований юридичний висновок 
Усна сесія "питання-відповіді" за результатами висновку, до 15 хв.

2 2 3600 4600

6 Письмовий юридичний висновок
для бізнесу

Збір та вивчення документів
Детальний кваліфікований юридичний висновок 
Усна сесія "питання-відповіді" за результатами висновку, до 15 хв.

2 2 5000 6000

7 Розробка дорожньої карти проекту

Вивчення обставин справи
Визначення цілей та погодження кінцевого результату
Розробка алгоритму досягнення результату
Оформлення покрокової дорожньої карти

5 7 25000 40000

8 Ревʼю дорожної карти Ревізія дорожньої карти, наданої клієнтом
Актуалізація дорожньої карти 4 6 15000 20000

9 Нагляд за реалізацією дорожньої карти або проекту
застовується разом із ks7 або ks8

Вивчення дорожньої карти
Забезпечення контролю за реалізацією дорожньої карти
Виявлення та усунення помилок під час реалізації дорожньої карти

30 індивідуально 25000 40000

10 Перевірка контрагента

Збір та аналіз: реєстраційних даних,
заборгованостей перед бюджетом,
бенефціціарів,
виконавчих проваджень та судових справ,
ділової репутації.
Пошук в санкційних списках.
Надання звіту за результатами перевірки

2 2 2600 2600

11 Інші консалтингові послуги
Консалтинг в наступних галузях права: цивільне, господарське, 
земельне, корпоративне, договірне, трудове, екологічне, сімейне та 
інші

- - індивідуально -

Договірна робота

1 Розробка проєкту договору, до 5 сторінок
 мовою

Договір згідно поставленого завдання, який враховує та захищає 
ваші права та інтереси 3 4 2000 3000

2 Розробка проєкту договору, до 15 сторінок
 мовою

Договір згідно поставленого завдання, який враховує та захищає 
ваші права та інтереси 4 5 3000 4600

3 Корегування договору контрагента, до 5 сторінок
 мовою

Внесення правок (2 редакції), виділення ризиків, підготовка 
протоколу розбіжностей, візування договору перед його 
підписанням

3 4 2000 3000

4 Корегування договору контрагента, до 15 сторінок
 мовою

Внесення правок (3 редакції) виділення ризиків, підготовка 
протоколу розбіжностей, візування договору перед його 
підписанням

4 5 3000 4600

5 Розробка типового договору, без обмежень за обʼємом
 мовою Договір згідно поставленого завдання 4 5 5000 8000

6 Актуалізація типового договору складеного BS,
 мовою

Перегляд типового договору, приведення у відповідність до змін у 
законодавстві, внесення змін за побажанням клієнта 3 3 2500 4000

7 Розробка проєкту договору, до 5 сторінок
 та  мовами

Договір згідно поставленого завдання, який враховує та захищає 
ваші права та інтереси 4 5 5000 5000

8 Розробка проєкту договору, до 15 сторінок
 та  мовами

Договір згідно поставленого завдання, який враховує та захищає 
ваші права та інтереси 4 5 7000 9000

9 Корегування договору контрагента, до 5 сторінок
 та  мовами

Внесення правок (до 2 редакцій), виділення ризиків, підготовка 
протоколу розбіжностей 4 5 5000 5000

10 Корегування договору контрагента, до 15 сторінок
 та  мовами

Внесення правок (3 редакції), виділення ризиків, підготовка 
протоколу розбіжностей 4 5 7000 9000

11 Розробка типового договору, без обмежень за обʼємом
 та  мовами Договір згідно поставленого завдання 6 8 9000 13000

12 Актуалізація типового договору складеного BS,
 та  мовами

Перегляд типового договору, приведення у відповідність до змін у 
законодавстві, внесення змін за побажанням клієнта 3 3 4400 6400

13
Участь у переговорному процесі з контрагентом,
½ години
 мовою

Переговори з контрагентом, погодження необхідних та вигідних 
умов договору 1 1 1600 1600
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14
Участь у переговорному процесі з контрагентом,
½ години
 та  мовами

Переговори з контрагентом, погодження необхідних та вигідних 
умов договору 1 1 2600 2600

14 Договірна робота ad hoc Розробка нестандартних індивідуальних договорів,
Різними мовами - - індивідуально -

Корпоративне право

1 Реєстрація ТОВ, ТДВ, ПП Пакет статутних документів
Реєстрація компанії в державному реєстрі 4 5 5000 5000

2 Реєстрація АТ 
1 акціонер

Пакет статутних документів
Реєстрація випуску акцій
Реєстрація компанії в державному реєстрі

30 30 30000 30000

3 Реєстрація АТ 
Більше 1 акціонера

Пакет статутних документів
Реєстрація випуску акцій
Реєстрація компанії в державному реєстрі

60 60 індивідуально 60000

4 Реєстрація ФОП Реєстрація даних у державному реєстрі 2 3 3000 3000

5 Реєстрація громадської організації Пакет статутних документів
Реєстрація компанії в державному реєстрі 5 5 4000 5000

6 Реєстрація благодійного фонду Пакет статутних документів
Реєстрація компанії в державному реєстрі 5 5 3000 4000

7 Внесення змін до реєстраційних даних ЮО або ФО Пакет необхідних документів
Реєстрація даних у державному реєстрі 5 5 3000 3000

8 Розробка корпоративного договору
до 3 учасників

Погодження умов корпоративного договору між учасниками 
Розробка та фіналізація проекту договору 

7 7 індивідуально 15000

9 Розробка корпоративного договору
більше 3 учасників

Погодження умов корпоративного договору між учасниками 
Розробка та фіналізація проекту договору 

7 7 індивідуально 25000

10 Опціони для співробітників 
Дорожня карта видачі опціонів
Пакет необхідних договорів
Супровід реалізації передачі опціонів

15 індивідуально індивідуально 40000

11 Супровід купівлі-продажу корпоративних прав

Проєкти договіру та акту
Переговори з контрагентом 
Оптимізація угоди
Реєстрація даних в державному реєстрі

5 5 6000 8000

12 Ліквідація ТОВ, ТДВ, ПП
Підготовка та подача документів
Супровід ліквідації в органах податкової
Реєстрація даних в державному реєстрі

180 індивідуально 15000 20000

13 Ліквідація ФОП
Підготовка та подача документів
Супровід ліквідації в органах податкової
Реєстрація даних в державному реєстрі

30 індивідуально 10000 10000

14 Реорганізація АТ в ТОВ
1 акціонер

Підготовка та подача документів
Супровід скасування реєстрації випуску акцій
Реєстрація даних в державному реєстрі

60 індивідуально 40000 40000

15 Реорганізація АТ в ТОВ
Більше 1 акціонера

Підготовка та подача документів
Супровід скасування реєстрації випуску акцій
Реєстрація даних в державному реєстрі

90 індивідуально індивідуально 60000

16 Реорганізація ТОВ, ТДВ, ПП
Підготовка та подача документів
Взаємодія з кредиторами
Реєстрація даних в державному реєстрі

60 індивідуально 15000 20000

17 Інші послуги у сфері корпоративного права Розробка індивідуальних рішень з питань корпоративного права - - індивідуально -

Due diligence (правовий аудит)

1 Правовий аудит бізнесу перед продажем

Звіт за результатами правового аудиту, який містить:
- аналіз внутрішніх документів та договорів
- результати перевірки активів
- перелік виявлених недоліків
- пропозиції щодо усунення недоілків

10 індивідуально індивідуально 40000

2 Правовий аудит бізнесу перед придбанням

Звіт за результатами правового аудиту, який містить:
- аналіз внутрішніх документів та договорів
- результати перевірки активів
- перелік виявлених недоліків
- пропозиції щодо усунення недоілків

10 індивідуально індивідуально 40000

3 Правовий аудит діючого бізнесу

Звіт за результатами правового аудиту, який містить:
- аналіз внутрішніх документів та договорів
- результати перевірки активів
- перелік виявлених недоліків
- пропозиції щодо усунення недоілків

5 індивідуально індивідуально 20000

4 Правовий аудит іншого обʼєкту
Правовий аудит окремого напряму діяльності
Правовий аудит окремого обʼєкту
Правовий аудит договору

- - індивідуально -

Взаємодія з державними органами (GR)

1 Дозвіл АМКУ на концентрацію

Підготовка і подання документів для отримання дозволу
Контроль за розглядом документів в органах АМКУ
Подання додаткових пояснень і документів
Отримання дозволу на концентрацію

45 індивідуально індивідуально 70000

2 Попередні висновки АМКУ щодо концентрації

Підготовка і подання документів для отримання висновків
Контроль за розглядом документів в органах АМКУ
Подання додаткових пояснень і документів
Отримання висновків

25 індивідуально індивідуально 35000

3 Підготовка відповіді на запит АМКУ щодо надання 
документів та пояснень

Аналіз отриманого запиту
Підготовка та подача документів до АМКУ
Контроль за розглядом документів в органах АМКУ

25 індивідуально індивідуально 40000

4 Отримання дозволу від Міндовкілля на транскордонне 
перевезення небезпечних відходів (жовтий перелік)

Підготовка та подання документів на отримання дозволу 
Контороль за розглядом документів у Міндовкілля
Отримання дозволу

90 індивідуально індивідуально 70000

5 Висновок Міндовкілля про належність відходів до 
зеленого переліку (для транскордонного переміщення)

Підготовка та подання документів на отримання висновку 
Контороль за розглядом документів у Міндовкілля
Отримання висновку

20 індивідуально індивідуально 40000

6 Ліцензування
Підготовка та подача документів
Взаємодія з органом ліцензування
Отримання ліцензії

30 індивідуально індивідуально 15000

7 Супровід перевірок 

Вивчення обставин справи
Підготовка позиції для конролюючих органів
Контроль за діями державних органів під час перевірки
Підготовка необхідних процесуальних документів
Оскарження результатів перевірки (за необхідності)

15 індивідуально індивідуально 10000

8 Отримання довідки Торгово-промислової палати про 
присвоєння коду УКТЗЕД

Аналіз договорів, специфікацій, інвойсів та інших документів, підбір 
коду УКТЗЕД
Підготовка та подання пакету документів відповідно до вимог ТПП
Отримання довідки ТПП про присвоєння коду УКТЗЕД

5 7 2600 2600
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9 Отримання сертифікату Торгово-промислової палати 
про форс-мажорні обставини

Встановлення наявності форс-мажору
Підготовка та подання пакету документів відповідно до вимог ТПП
Отримання сертифікату про форс-мажорні обставини

5 7 2000 4000

10 Інші послуги у сфері взаємодії з державними органами

Отримання дозволів
Супровід перевірок
Подання запитів до державних органів
Акредитація в державних органах
Представництво інтересів в державних органах

- - індивідуально -

Врегулювання спорів

1 Претензійна робота Підготовка претензії або відповіді на претензію
Участь адвоката в переговорному процесі з контрагентом 5 індивідуально 6000 8000

2 Супровід справи у суді першої інстанції

Аналіз документів
Розробка судової стратегії
Підготовка та подання необхідних процесуальних документів
Представництво у судових засіданнях (до 2 засідань, більша 
кількість засідань оплачується окремо)
Отримання судового рішення

60 індивідуально індивідуально 35000

3 Супровід справи у суді апеляційної інстанції

Аналіз документів
Розробка судової стратегії
Підготовка та подання необхідних процесуальних документів
Представництво у судових засіданнях (до 2 засідань, більша 
кількість засідань оплачується окремо)
Отримання судового рішення

60 індивідуально індивідуально 35000

4 Супровід справи у суді касаційної інстанції

Аналіз документів
Розробка судової стратегії
Підготовка та подання необхідних процесуальних документів
Представництво у судових засіданнях (до 2 засідань, більша 
кількість засідань оплачується окремо)
Отримання судового рішення

60 індивідуально індивідуально 50000

5 Участь адвоката в судових засіданнях,
1 засідання, м. Київ

Підготовка адвоката до судового засідання
Особиста участь адвоката у засіданні 1 1 3400 3400

6 Участь адвоката в судових засіданнях,
1 засідання, поза межами м. Київа

Підготовка адвоката до судового засідання
Особиста участь адвоката у засіданні 1 1 5000 5000

7 Супровід справи в Міжнародному комерційному 
арбітражному суді при ТПП України

Аналіз документів
Розробка судової стратегії
Підготовка та подання необхідних процесуальних документів
Представництво у судових засіданнях
Отримання арбітражного рішення

60 індивідуально індивідуально 60000

8 Медіація,
1 год

Вивчення суті конфлікту, позицій сторін
Організація процедури медіації
Участь сертифікованого медіатора у вирішенні спору
Розробка медіаційного рішення
Контроль за виконанням медіаційного рішення

5 індивідуально 3500 4000

9 Супровід виконавчого провадження

Підготовка та подання документів для відкриття виконавчого 
провадження
Взаємодія з виконавцем
Контроль дій виконавця
Контроль за закриттям виконавчого провадження

30 індивідуально 80000 10000

10 Супровід справ в третейських судах

Аналіз документів
Розробка судової стратегії
Підготовка та подання необхідних процесуальних документів
Представництво у судових засіданнях
Отримання третейського рішення

30 індивідуально 26000 30000

11 Супровід справ в іноземних судах та арбітражах

Аналіз документів
Розробка судової стратегії
Підготовка та подання необхідних процесуальних документів
Представництво у судових засіданнях
Отримання судового рішення

- - індивідуально -

Інтелектуальна власність

1 Реєстрація знаку для товарів та послуг на резидента

Висновок щодо можливості реєстрації знаку для товарів та послуг
Підготовка та подання документів
Відслідковування стану розгляду заявки 
Контроль процедури реєстрації
Отримання свідоцтва

250 індивідуально 4000 5000

2 Реєстрація знаку для товарів та послуг на нерезидента

Висновок щодо можливості реєстрації знаку для товарів та послуг
Підготовка та подання документів
Відслідковування стану розгляду заявки
Контроль процедури реєстрації
Отримання свідоцтва

250 індивідуально індивідуально 12000

3 Реєстрація патентів на винаходи та корисні моделі

Висновок щодо можливості реєстрації патенту
Підготовка та подання документів
Відслідковування стану розгляду заявки
Контроль процедури реєстрації
Отримання патенту

200 індивідуально 5000 8000

4 Супровід купівлі-продажу торгової марки Підготовка договору купівлі-продажу торгової марки
Супровід реєстрації змін в Укрпатенті 15 20 5000 5000

5 Ліцензійні угоди
Підготовка ліцензійної угоди
Погодження тексту ліцензійної угоди сторонами
Супровід реєстрації ліцензійної угоди 

3 5 4000 6000

6 Інші послуги у сфері інтелектуальної власності Розробка індивідуальних рішень з питань інтелектуальної власності - - індивідуально -

Нерухомість

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

Перевірка обʼєкта будівництва та дозвільної документації 
Збір та аналіз даних про забудовника
Встановлення правового статусу земельної ділянки
Письмова довідка, складена за результатами правового аудиту 

5 6 7000 8000

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

Перевірка обʼєкта нерухомості
Встановлення правового статусу земельної ділянки
Письмова довідка, складена за результатами правового аудиту 

3 4 5000 6000

3 Супровід купівлі-продажу нерухомості
Розробка проєкту договору
Перевірка договору перед підписанням
Особистий супровід угоди 

3 4 5000 5000

4 Супровід оформлення права власності на обʼєкти 
самочинного будівництва

Вивчення обставин справи
Розробка дорожньої карти оформлення права власності
Підготовка необхідних документів
Супровід державної реєстрації

30 індивідуально індивідуально 12000

5 Інші послуги у сфері нерухомості Розробка та реалізація комплексних рішень у сфері нерухомості - - індивідуально -

Взаємодія з банками

1 Аналіз кредитних договорів

Перевірка кредитного договору
Виявлення ризиків
Надання пропозицій щодо мінімізації виявлених ризиків
Підготовка  алгоритму виконання кредитної угоди

7 10 7000 10000
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2 Аналіз договорів забезпечення кредиту
Аналіз договорів застави, іпотеки, поруки, гарантія
Виявлення ризиків
Надання пропозицій щодо мінімізації виявлених ризиків

7 10 7000 10000

3 Участь у переговорному процесі з банком,
½ години

Переговори з банком, погодження необхідних та вигідних умов 
кредитного договору 1 1 1400 1400

4 Комплексний супровід кредитування

Підготовка порівняльного аналізу умов кредитування в різних 
банках
Підбір оптимальних умов кредитування
Аналіз договорів
Виявлення ризиків 
Проведення переговорів з банком для отримання найкращих умов 
кредитування
Фіналізація кредитного договору

20 індивідуально індивідуально 30000

5 Супровід оформлення банківської гарантії
Проведення переговорів з банком
Підготовка пакету документів
Отримання банківської гарантії

7 5 4000

6 Супровід оформлення акредитивів та інкасо
Проведення переговорів з банком
Підготовка пакету документів
Отримання банківської гарантії

7 5 5000

7 Інші послуги у сфері кредитування Надання інших послуг у сфері кредитування - - індивідуально -

Робота з цінними паперами

1 Реєстрація випуску акцій (додаткова емісія)
1 акціонер

Підготовка документів для реєстрації випуску акцій
Супровід реєстрації в органах НКЦПФР та отримання свідоцтва
Супровід укладення договору з депозитарієм
Супровід відкриття рахунків та зарахування акцій акціонеру 

60 індивідуально 30000 30000

2 Реєстрація випуску акцій (додаткова емісія)
більше 1 акціонера

Підготовка документів для реєстрації випуску акцій
Супровід реєстрації в органах НКЦПФР та отримання свідоцтва
Супровід укладення договору з депозитарієм
Супровід відкриття рахунків та зарахування акцій акціонеру 

80 індивідуально індивідуально 50000

3 Реєстрація випуску облігацій
Підготовка документів для реєстрації випуску облігацій
Супровід реєстрації в органах НКЦПФР та отримання свідоцтва
Передача облігацій власникам

60 індивідуально індивідуально 50000

4 Супровід купівлі-продажу цінних паперів
Взаємодія з торговцем цінними паперами 
Аналіз текстів договорів
Надання консультацій з питань реалізації угод

5 індивідуально 10000 15000

5 Інші послуги щодо обігу цінних паперів Робота з векселями, облігаціями, акціями, заставними, 
казначейськими зобовʼязаннями та іншими цінними паперами - - індивідуально -

Сімейне право

1 Супровід розірвання шлюбу за згодою сторін

Вивчення суті спору 
Підготовка та подання документів до суду
Представництво у судовому засіданні
Отримання судового рішення

60 індивідуально 7000 7000

2 Супровід розірвання шлюбу за ініціативою одного з 
подружжя

Вивчення суті спору 
Підготовка та подання документів до суду
Представництво у судовому засіданні
Отримання судового рішення

60 індивідуально 9000 12000

3 Супровід поділу спільного майна

Вивчення суті спору 
Підготовка та подання документів до суду
Представництво у судовому засіданні
Отримання судового рішення

60 індивідуально 9000 12000

4 Супровід присудження аліментів в наказному 
провадженні

Вивчення суті спору 
Підготовка та подання документів до суду
Отримання судового наказу

10 індивідуально 3600 3600

5 Супровід присудження аліментів в позовному 
провадженні

Вивчення суті спору 
Підготовка та подання документів до суду
Представництво у судовому засіданні
Отримання судового рішення

60 індивідуально 5000 7000

6 Супровід укладення договору про поділ спільного 
сумісного майна подружжя

Підготовка та погодження проекту договору
Супровід нотаріального посвідчення угоди 2 3 2000 3000

7 Супровід укладення договору про сплату аліментів Підготовка та погодження проекту договору
Супровід нотаріального посвідчення угоди 2 3 2000 2000

8 Інші послуги у сфері сімейного права Надання інших послуг у сфері сімейного права - - індивідуально -


