Юридичні послуги
Надійний правовий захист клієнтів.

Компанія “Вікторія” пропонує якісні юридичні послуги, що
дозволить замовникам почувати себе максимально захищеними в
правовому полі.
підприємців.

Здійснюємо супровід реєстрацій підприємств та

Зокрема, це включає:
1. Усні та письмові консультації, в т.ч. з питань
цивільного, господарського, трудового, податкового,
адміністративного, сімейного, міжнародного та іншого
законодавства;
2. Складання проектів договорів, заяв, загальних
звернень, претензій, позовних заяв, відповідей на
претензії, запитів, скарг, протоколів, установчих
документів та інших документів;
3. Представництво інтересів клієнтів в судових інстанціях
всіх рівнів. Проведення аналізу ситуації та визначення
перспективи вирішення судового спору;
4. Представництво інтересів клієнтів на всіх стадіях
виконавчого провадження;
5. Комплексне правове супроводження бізнесу;
6. Отримання різних видів ліцензій, довідок, витягів,
виписок.
У разі, якщо замовник має бажання зареєструвати бізнес, наша

компанія запропонує різноманітні послуги, що охоплюють в
цілому, або супроводжують окремі реєстраційні та дозвільні
процедури. Це включає:
1. Підготовку установчих документів, допомога у
визначенні організаційної форми юридичної особи;
2. Супроводження державної реєстрації юридичної особи
«під ключ»;
3. Включення відомостей про юридичну особу до Єдиного
державного реєстру;
4. Включення відомостей до Єдиного державного реєстру про
створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
5. Супроводження реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи: найменування, місцезнаходження, складу
засновників,
діяльності;

розміру

статутного

капіталу,

6. Супроводження реєстрації до відомостей
державного реєстру юридичної особи;

видів

Єдиного

7. Супроводження припинення діяльності юридичних осіб у
зв’язку з ліквідацією, в результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення, а також на підставі рішення
суду;
8. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця, в
т.ч. громадян-іноземців;
9. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну
особу – підприємця в Єдиному державному реєстрі: адреси,
прізвища, ім’я, по-батькові ;
10. Супроводження припинення діяльності фізичної особи –
підприємця;
11. Включення фізичної особи – підприємця в Єдиний

державний реєстр;
12. Отримання відомостей з Єдиного державного реєстру для
фізичної особи – підприємця та юридичної особи.
13. Супроводження
установах України;

відкриття

рахунків

в

банківських

14. Супроводження виготовлення печаток та штампів;
15. Акредитація суб’єкта господарювання в митних органах
України;
16. Отримання дозволу на виготовлення зовнішньої реклами
з Департаменту містобудування та земельних відносин;
17. Послуги з супроводу реєстрації в Державному реєстрі
свідоцтв України знаків для товарів і послуг відповідно
до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг” та ін.
Адреси офісів Департаменту юридичних та корпоративних послуг в
м. Чернівці:
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19-в, офіс №13
м. Чернівці, вул. Першотравнева, 6, офіс №1а
тел.: +38(0372)901569, +38(0372)529677, +38(050)-404-87-30

