
Шановні панове,

Повідомляємо Вас про те, що компанія KRK Group надає своїм клієнтам та партнерам увесь
комплекс юридичних послуг (юридичний супровід та консультації у сфері господарського, земельного,
корпоративного, міжнародного, торгового та банківського права, стягнення дебіторської
заборгованості, ведення справ в судах різних інстанцій, юридичний супровід складних
бізнес-проектів, Due Diligence, фінансовий аналіз підприємства і т.д.), а також сервіс ризик –
менеджменту щодо забезпечення реальної економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності.
Пропонуємо Вам ознайомитися з вартістю надання юридичних послуг. Нижче вказані ціни на найбільш
поширені юридичні послуги.

Реєстрація, ліквідація підприємств та організацій

Послуга Ціна Строк
виконання

Додаткові
платежі Пояснення

Реєстрація фізичної
особи – підприємця

(СПД)
350 – 650 грн. 3 – 10 днів - -

Реєстрація
товариства з
обмеженою

відповідальністю

1500 грн. 10 – 12 днів

Офіційні
платежі,
послуги

нотаріуса,
вартість

виготовлення
печатки.

До послуг реєстрації товариства з
обмеженою відповідальність входять:
оптимальний вибір оподаткування
шляхом повноцінного юридичного
консультування;
виготовлення печатки; нотаріальне
посвідчення документів; консультації з
формування статутного фонду;
отримання свідоцтва державної
реєстрації та ін.

Реєстрація
приватного

підприємства
1500 грн. 10 – 12 днів

Офіційні
платежі,
послуги

нотаріуса,
вартість

виготовлення
печатки.

До послуг реєстрації приватного
підприємства входять: підготовка пакету
офіційних документів; надання юридичної
адреси (в будь-якому районі міста Києва);
реєстрація у всіх фондах та отримання
відповідних свідоцтв; реєстрація та
отримання довідки про включення в
ЄДРПОУ та ін.

Реєстрація закритого
акціонерного
товариства

від 3500 грн. - Від 300 грн.

Строки, ціна та умови реєстрації
закритого акціонерного товариства
обговорюються при здійсненні
замовлення.

Реєстрація емісії
банку

За домовле-
ністю -

В залежності
від уставного

фонду

Строки, ціна та умови реєстрації емісії
банку обговорюються при здійсненні
замовлення. Все залежить від уставного
фонду підприємства.

Відкриття
банківського рахунку
для юридичної особи

100 грн. 1 день - -

Виготовлення
печатки 600 грн. 3 – 10 днів - Ціна залежить від захисту печатки та

терміну виконання
Реєстрація

інформаційного
агентства

1100 грн. 22 дні
1000 грн.
(офіційні
платежі)

-

Реєстрація
представництва

іноземної компанії

1000 – 4000
доларів

США.
- 2500 доларів

США.

Строки, ціна та умови реєстрації
представництва іноземної компанії
обговорюються при здійсненні
замовлення.

Реєстрація іноземних
інвестицій 1000 грн. 20 днів Нотаріальні

послуги -

Реєстрація
друкованого видання 1500 грн. 40 днів Нотаріальні

послуги -



Реєстрація змін в установчі документи
Внесення змін в

установчі документи
юридичної особи

1100 грн. 7 – 15 днів Нотаріальні
послуги -

Внесення змін про
фізичних осіб 350 грн. 5 – 15 днів Нотаріальні

послуги -

Ліквідація юридичних осіб та СПД
Ліквідація юридичної
особи за рішенням

засновника
3800 грн. до 80 днів - -

Ліквідація СПД 1500 грн. до 40 днів - -

Реорганізація Договірна - - -

Банкротство Договірна - - -

Ліцензії та дозволи

Автоперевезення 1500 грн. 15 днів 340 грн. -

Алкоголь / тютюн
(експорт/ імпорт) Договірна 30 днів - -

Туристична діяльність 1500 грн. 15 днів 340 грн. -

Посередництво у
працевлаштуванні за

кордоном
2500 грн. 25 днів 340 грн. -

Оптова торгівля
алкогольними та

тютюновими
виробами

1200 грн. 30 днів - -

Торгівля в роздріб
алкогольними та

тютюновими
виробами

1200 грн. 30 днів - -

Надання послуг
перевезення

пасажирів та багажу
на таксі

1200 грн. 15 - 22 дня 340 грн. -

Оптова та роздрібна
торгівля лікарськими

засобами
2500 грн. 30 днів 340 грн. -

Беззаперечною перевагою KRK Group перед юридичними групами та колекторськими
компаніями в сфері ефективного стягнення дебіторської заборгованості є індивідуальний підхід до
кожного кредитора. Мається на увазі персонально розроблений проект співпраці саме з Вами.

Спеціалісти Міжнародної консалтингової компанії KRK Group розробили унікальні методи
впливу на боржників, що в свою чергу дає можливість гарантувати професійний підхід до стягнення
заборгованості на користь Вашої компанії. На даний момент питання економічної стабільності
підприємств безсумнівно залежить від чіткого планування фінансових потоків. Розуміючи
вищезазначене, працівники нашої компанії, приймаючи до роботи матеріали справи, безкоштовно
надають фінансовий звіт щодо фінансового становища боржника та можливості майбутнього
стягнення – в письмовому вигляді. Запевняємо, що на практиці більше 70 % справ вирішуються в
порядку досудового врегулювання (в порядку інкасо).

Стягнення заборгованості включає в себе надання наступних послуг:

 досудове врегулювання спору;
 судове стягнення боргу;
 альтернативне врегулювання.



Переваги KRK Group:

 стягненням заборгованостей займаються спеціалісти з багаторічним досвідом роботи в даній
сфері;

 можливість впливу на дебітора на міжнародних ринках;
 використання проектної співпраці з індивідуальним підходом до кожного клієнта;
 беззаперечна відповідальність та швидке вирішення поставлених задач.

Міжнародна консалтингова компанія KRK Group пропонує повний спектр послуг щодо стягнення
дебіторської заборгованості як з українських, так і з іноземних компаній, що забезпечується широкою
партнерською мережею.

Принцип роботи: no collect – no fee (немає оплат – немає заробітку).

Пропонуємо Вам провести ділову зустріч з метою продовження діалогу та встановлення
взаємовигідних партнерських відносин.

м. Київ, вул. Грушевського, 4, офіс 727
тел./факс. +380 44 278 37 64

info@krk-group.com.ua
www.krk-group.com.ua
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