
Захист у кримінальному провадженні 
Справи незначної складності підслідні слідчим
органам  Національної  поліції  (один  епізод,
один учасник, звичайний суб’єкт, не пов’язані
з  господарською  чи  службовою  діяльністю),
якщо  санкцією  статті  не  передбачене  суворе
покарання  як  позбавлення  волі  на  певний
строк  або  гіпотетична  можливість  його
призначення,  виходячи  з  судової  практики
малоймовірна  

5 000 грн. / досудове розслідування (далі ДС)

3000 - 5 000 грн. / суд першої інстанції

5 000 грн. / суд апеляційної інстанції

Справи середньої складності (декілька епізодів
чи  співучасників,  за  наявності  судимості  чи
значної  матеріальної  шкоди),  якщо  санкцією
статті  передбачена  міра  покарання  у  виді
позбавлення волі до п’яти років

8 000 грн. / ДС

5 000 – 8 000 грн.* / суд першої інстанції

5 000 грн. / суд апеляційної інстанції

10 000 грн. / суд касаційної інстанції

Справи за обвинуваченням у вчиненні тяжкого
злочину  (санкція  передбачає  покарання  у
вигляді  позбавлення  волі  від  5  до  10  років),
багатоепізодні,  вчинення  злочину
організованою групою чи з заподіянням шкоди
у великих розмірах

15 000 грн. / ДС

15 000 – 25 000 грн.* / суд першої інстанції

15 000 грн. / суд апеляційної інстанції

20 000 грн. / суд касаційної інстанції

Справи  за  обвинуваченням  у  вчиненні
особливо тяжкого злочину (санкція передбачає
покарання  у  вигляді  позбавлення  волі  до  15
років)

20 000 грн. **/ ДС

20 000 – 30 000 грн.* / суд першої інстанції

20 000 грн. / суд апеляційної інстанції

30 000 грн. / суд касаційної інстанції

Особливо  важливі  справи  (санкція  статті
передбачає  покарання  у  виді  довічного
позбавлення  волі,   вчинення  злочину
злочинною організацією,   резонансні  справи,
розгляд  справи  судом  присяжних,  справи  в
яких  завдано  збитки  в  особливо  великих
розмірах,  передбачена  конфіскація  майна  і
спецконфіскація,  справи  віднесені  до
підслідності НАБУ, справи підсудні  ВАКС)

30 000 грн **/ ДС

30 000 – 40 000 грн.* / суд першої інстанції

25 000 грн. / суд апеляційної інстанції

35 000 грн. / суд касаційної інстанції

10 000 грн. + 10 % ***/ звернення до ЄСПЛ

Справи про ДТП зі смертельними наслідками
або вчиненні в стані сп’яніння

10 000 грн **/ ДС

15 000 – 25 000 грн.* / суд першої інстанції

12 000 грн. / суд апеляційної інстанції

20 000 грн. / суд касаційної інстанції



Справи  про  корупційні  злочини,  зокрема
статтями  191,  210,  364,  364-1,  365-2,  366-1,
368, 368-3-369, 369-2, 369-3 КК України

15 000 грн **/ ДС

15 000 – 30 000 грн.* / суд першої інстанції

20 000 грн. / суд апеляційної інстанції

25 000 грн. / суд касаційної інстанції

Справи  віднесені  до  підслідності  слідчих
органів безпеки (СБУ) та органів державного
бюро розслідувань (ДБР)

20 000 грн **/ ДС

15 000 – 50 000 грн.* / суд першої інстанції

30 000 грн. / суд апеляційної інстанції

35 000 грн. / суд касаційної інстанції

Справи  пов’язані  з  «кіберзлочинами»  та
порушенням авторського права

30 000 грн **/ ДС

40 000 грн.* / суд першої інстанції

25 000 грн. / суд апеляційної інстанції

30 000 грн. / суд касаційної інстанції

Окремі види надання правової допомоги у кримінальному провадженні****
Виїзд на обшук житла  або іншого володіння
особи  (транспортний  засіб,  господарські
будівлі і споруди, земельні ділянки)

500 грн./ год. (день) 750 грн./год

Виїзд на обшук, який проводиться у володінні
юридичної  особи  або  фізичної  особи  -
підприємця

800 грн./ год.  

Виїзд на затримання 500 грн/год (але не менше 2500 грн)
Захист  підозрюваного  під  час  розгляду
клопотання про обрання запобіжного заходу у
виді  тримання  під  вартою  (разом  з
апеляційним оскарженням у разі потреби)

3000 – 5000 грн.

Захист  підозрюваного  під  час  розгляду
клопотання  про  обрання  інших  запобіжних
заходів

2000 грн.

Повернення  тимчасово  вилученого  майна  /
зняття арешту на майно 

2000 – 4000 грн. (або відсоток від вартості
повернутого майна)

Підготовка  цивільного  позову  у
кримінальному провадженні

2500 – 5000 грн.

Представництво  інтересів  потерпілого  у
кримінальному  провадженні  (разом  із
складанням позову ) 

5000 – 12000 грн. (або відсоток від суми
відшкодування заподіяної шкоди)

* - якщо тривалість провадження в суді першої інстанції не перевищує 18 місяців,
**  -  якщо  тривалість  досудового  слідства  не  перевищує  6  місяців  (сюди  враховується  час  з
моменту звернення клієнта),
*** - % у випадку реальної виплати компенсації за рішенням ЄСПЛ.
**** - у разі комплексного супроводження справи вказані види правової допомоги окремої оплати
не потребують



Справи про адміністративні правопорушення
130 КУпАП (керування транспортним засобом
в стані сп’яніння)

ч. 1– 7000 грн.
ч. 2. або ч. 4   – 10 000 грн.
ч. 3 – 15 000 грн.

Справи про адміністративні правопорушення,
за які не передбачено суворих покарань

 
2000 – 3000 грн.

Справи  про  адміністративні  правопорушення
покарання в яких передбачає штраф від 1000
НМДГ (17 000 грн.) або позбавлення права

4000 – 7 000 грн.

Справи  про  корупційні  адміністративні
правопорушення

5 000 – 8000 грн.

Справи про ДТП (124 КУпАП) 2000 - 5000 грн.
Апеляційне оскарження 100 % від першої інстанції 

Підготовка процесуальних документів
Складання  позовної  заяви  про  розірвання
шлюбу між громадянами України

800 грн.

Заява  про  видачу  судового  наказу  про
стягнення аліментів, заробітної плати

700 грн.

Складання  позовної  заяви  про  стягнення
аліментів

1000 – 1500 грн.

Підготовка заяви про встановлення фактів, що
мають юридичне значення (одна вимога)

1500 – 3000 грн.

Підготовка  цивільного або  адміністративного
позову (складання заяви, підготовка додатків і
клопотань)

2500  – 5000 грн. 

Складання апеляційної скарги на рішення суду 3000 – 6000 грн.
Складання касаційної скарги 3000 – 6000 грн.
Складання процесуального документу по суті
справи  (відзиву,  відповіді  на  відзив,
заперечення, пояснення) 

1000 грн. – 3000 грн.

Ведення справ
Представництво  в  суді  першої  інстанції  по
цивільній або адміністративній справі 

5000  –  10000  грн.  (з  розрахунку  до  5
засідань ) /  5 – 10 % від ціни позову, але не
менше 5000 грн.

Представництво в господарській справі 7000 – 15000 грн. / 5 – 10 % від ціни позову
Апеляційне оскарження (цивільні справи) 4000 - 10000 грн.
Апеляційне  оскарження  (адміністративні
справи)

6000 – 12000 грн.

Апеляційне оскарження (господарські справи) 6000 – 12000 грн.
Апеляційний  і  касаційний  розгляд  (за
допомогою відеоконференцзв’язку 

50 % від проведення судових засідань за
безпосередньої участі

Супровід виконання рішення суду 4000 грн + % від стягнутої суми


