
 
 

Шановний клієнте! 
 

Дякуємо за інтерес, виявлений до послуг нашої компанії. Ми надаємо широкий 
спектр юридичних послуг з господарського, корпоративного, трудового, цивільного, 
сімейного права та інших галузей, а також допомагаємо в отриманні дозвільних 
документів та представництві інтересів Клієнта. 

 
Юридична фірма «Правова Допомога» — це команда професіоналів, яка 

забезпечує послуги профільних фахівців. 
 
Нашими послугами користувалися вже понад 5 000 клієнтів. Будемо раді 

співробітництву та готові Вам допомогти з будь-якими юридичними питаннями, які 
можуть виникати в діяльності Вашого бізнесу. 

 

Пропонуємо Вам послуги нашої юридичної фірми з отримання 
Тимчасового посвідки на проживання на підставі участі у волонтерській 
організації. 

 
У процесі отримання посвідки на проживання заявник оплачує: 

 держмито в розмірі 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

 адмінзбір за оформлення посвідки на проживання; 

 збір за адміністративні послуги з оформлення посвідки на проживання в 
Україні; 

 комісію банку. 
 

Вартість платежів у разі отримання посвідки на проживання в ДП «Паспортний 
сервіс» складе 2 533 грн. 

Окрім зазначених платежів, наші юристи виставляють ціну за послуги допомоги 
в оформленні посвідки на проживання. 

Що потрібно підготувати для оформлення тимчасової посвідки на проживання? 
Додатково заявники готують низку документів, оформлення яких передбачає 

певні грошові витрати. 
 
Наприклад: 

 переклад закордонного паспорта українською мовою з нотаріальним 
посвідченням; 

 оформлення страхування на 1 рік; 

 інші документи. 
 

Термін отримання посвідки на проживання в Україні — від 15 робочих днів. 
 

Варіанти: 

Пакет «Волонтер»: 
 

 Аналіз документів на фактичну можливість отримання посвідки на проживання 
(дійсність паспорта, законного перебування в Україні тощо). 

 Розробка оптимального алгоритму отримання посвідки на проживання за 
волонтерством. Супровід отримання посвідки на проживання (фактична 
присутність юриста під час подання документів та отримання посвідки на 
проживання). 

 

Вартість – 800 USD 

 



 
 
Пакет «Волонтер+»: 
 

 Аналіз документів на фактичну можливість отримання посвідки на проживання 
(дійсність паспорта, законного перебування в Україні тощо). 

 Розробка оптимального алгоритму отримання посвідки на проживання.  

 Вступ до нашої громадської організації. 

 Збір та підготовка документів для отримання посвідки на проживання 
(засвідчення та переклад офіційних документів). 

 Супровід отримання посвідки на проживання (фактична присутність юриста під 
час подання документів та отримання посвідки на проживання). 
 

 

Вартість – 1 200 USD 
 

Пакет «Волонтер Преміум»: 
 

 Аналіз документів на фактичну можливість отримання посвідки на проживання 
(дійсність паспорта, законного перебування в Україні тощо). 

 Розробка оптимального алгоритму отримання посвідки на проживання.  

 Вступ до нашої громадської організації. 

 Підготовка пакета документів для отримання візи D відповідного типу. 

 Збір та підготовка документів для отримання посвідки на проживання 
(засвідчення та переклад офіційних документів). 

 Супровід отримання посвідки на проживання (фактична присутність юриста під 
час подання документів та отримання посвідки на проживання). 

 Підготовка інструкції щодо подовження в майбутньому посвідки на проживання 
та підстав для анулювання посвідки на проживання (і як від цього уберегтися). 

 Прописка Клієнта в Києві. 
 

Вартість – 1 900 USD 
 

Наші клієнти: https://pravdop.com/otzivi/ 
 

Менеджер з продажу                                                                              Анастасія Некипіла 

https://pravdop.com/otzivi/

