
ПРАВОВА

ДОПОМОГА

Юридична допомога бізнесу для 

юридичних осіб та нерезидентів України



ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНА 

«ПРАВОВА ДОПОМОГА»»

Виходячи на український ринок або відкриваючи новий
напрямок, будь-який грамотний підприємець хоче
розуміти, що його чекає попереду з юридичної точки зору. 
Мова про час і ресурси, які мають бути витрачені, і, 
головне - про чіткий алгоритм дій, які необхідно
здійснити.

«Правова допомога» - це Ваш персональний експерт в 
юридичному полі України. Ми допомагаємо нашим 
партнерам за такими напрямками:
- Відкриття та юридичний супровід іноземного бізнесу
(відкриття рахунків, бухгалтерія, нарахування зарплат, 
вирішення кадрових питань)
- Отримання ліцензій для будь-якого виду діяльності
- Реєстрація неприбуткових організацій
- Оформлення документів на роботу та перебування в 
країні для іноземних громадян
- Відкриття представництв в Україні

«Правова допомога» робить вирішення юридичних
питань простим!



БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО ЮРИДИЧНА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ

Що таке юридична консультація? Це коли дві сторони
(замовник і юрист) сідають один навпроти одного
і спілкуються в форматі «питання-відповідь». Як правило, 
в таких випадках юристу важливо продати свої послуги,
а не запропонувати Клієнту реальну допомогу.

Місія «Правової допомоги» - задати більш високі стандарти
правового супроводу і перетворити його саме в партнерство -
чесне і максимально прозоре.



І ОСЬ ЯК ЦЕ 

ВИГЛЯДАЄ НА 

ПРАКТИЦІ

Ви плануєте вийти на 
український ринок, 
відкрити
представництво або
запустити новий
напрямок. 
Звертаєтеся в 
«Правову допомогу» 
за супроводом і 
оплачуєте послугу
створення дорожньої
карти.

Ми ретельно
приступаємо до 
роботи, вивчаємо
питання і готуємо
покроковий опис того, 
які документи потрібно
буде підготувати, які
довідки отримати і в 
які відомства
звернутися. Ну і, 
звичайно, скільки часу 
все це займе, і якою
буде ціна питання.

Ми не пропонуємо купити «кота в мішку» і не намагаємося
нав'язати Вам якомога більше послуг. Замість цього
допомагаємо Вам зорієнтуватися в питанні, а вже потім -
приймати зважене рішення. З самого старту ми надаємо саме
юридичні послуги, а не розробку комерційної пропозиції. За це
Клієнти і цінують «Правову допомогу».

Вивчивши
дорожню карту, 
Ви самі
вирішуєте, які
питання будете 
закривати
власними
силами, а які
делегуєте нам.
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Ось що кажуть про 

«Правову допомогу» 

наші Клієнти

Досвід роботи з Володимиром Гурловим і його командою був
вкрай приємним. Як людина, яка мала справу з фірмами в 
інших країнах і який звертався по юридичну допомогу в 
Сполучених штатах, я можу сказати, що відчував себе «по-
домашньому», працюючи з ними. Я маю на увазі, що вони є 
професіоналами своєї справи, адже завжди виконували
обіцяну роботу вчасно і робили все дуже комфортним для 
мене і моєї родини. Нам було дуже легко з ними працювати, 
вони заслуговують на довіру. І я дуже щасливий, що знайшов
їх!

ДанієльXолмс

Головною перевагою роботи команди Володимира є 
індивідуальний підхід до вимог Клієнта, вміння швидко
орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, оперативність у 
виконанні поставлених завдань і високий рівень
компетентності в своїй справі.

Генеральний директор «Йокогава Електрик Україна Лтд» Скібінський В.

Асоціація спортивної боротьби України щиро дякує 

колективу юридичної компанії «Правова допомога» за 

взаємовигідне співробітництво, добропорядні 

партнерські відносини, своєчасність, оперативність, 

відповідальність при наданні послуг. Бажаємо творчих

успіхів, економічного і фінансового добробуту, 

зміцнення взаємин на користь наших організацій!

Президент Асоціації спортивної боротьби України, олімпійський чемпіон з боротьби

2004 року Ельбрус Тедеєв



ДЕЯКІ 

ЦИФРИ

2006
з цього року ми на ринку юридичних послуг України. За цей
час успішно вирішено тисячі завдань для наших Клієнтів.

стільки фахівців супроводжує кожен проект. Під кожного 
Клієнта ми формуємо окрему команду експертів, які
закріплені за проектом і несуть персональну
відповідальність

кількість експертних статей, які ми написали і розмістили
на сайті. Ми не намагаємося монополізувати свої знання, 
а навпаки завжди раді поділитися з Вами корисною
інформацією.
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ЧИ Є ДЛЯ НАС 

«НЕМОЖЛИВЕ»?

Часто від юристів можна почути невтішний вирок з приводу 
складної задачі - це неможливо. Ми не кидаємося такими 
гучними фразами. Перед тим як зробити висновок, наші
експерти розбирають завдання на дрібні деталі, аби все-таки 
знайти варіанти і можливості її вирішення. Власне це і входить 
в послугу створення дорожньої карти.

Ну а якщо ми приходимо до висновку, що правового рішення
не існує, Ви можете бути на 100% впевнені, що так воно і є. І 
заощадити гроші на шарлатанів або «мрійників», які
запевняють, що для них немає нічого неможливого.

При цьому в «Правовій допомозі» не заведено здаватися і 
залишати партнера одного наодинці з лякаючою
неможливістю. Якщо той чи інший варіант дійсно
неможливий, ми завжди запропонуємо план Б і альтернативні
виходи з ситуації



ДАВАЙТЕ 

СПІВПРАЦЮВАТИ

«Правова допомога» - Ваш надійний партнер і друг у всіх
юридичних питаннях на території України.

Тому звертайтеся - завжди раді допомогти!

Дзвоніть
0 800 201 809

Пишіть
pravdop.client@gmail.com


