


Shield Law Consulting Firm
– це юридично‐консалтингова компанія,

яка надає комплексне юридичне обслуговування вашому бізнесу та
спеціалізується на взаємодії з контролюючими органами, наданні правової 

допомоги фізичним особам, представництві інтересів клієнтів у судах різних 
інстанцій та  юрисдикції, проведенні оцінки нерухомості,

транспорту та бізнесу.



Наша компанія готова до надання якісної юридичної допомоги як 
клієнтам, у яких відсутні штатні юристи, так і клієнтам, які мають 
своїх юристів.

Ми відкриті до вирішення найбільш складних питань,
які потребують детального вивчення
та спеціальних знань.



СФЕРА НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОПЛЮЄ ТАКІ НАПРЯМКИ:

Подадтокові конфлікти

Цивільні спори

Оцінка нерухомості, транспорту та бізнесу

Сфера пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

Юридичний супровід господарської діяльності

Сфера промислової безпеки, охорони і гігієни праці,поводження з
вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничного нагляду.



ПОДАТКОВІ СПОРИ

надання усних та письмових висновків з питань оподаткування, 
виявлення та оцінка податкових ризиків;
постійний моніторинг змін у податковому законодавстві, їх роз’яснення,
аналіз наслідків такихзмін для клієнта;

аналіз первинних документів, правильності їх оформлення та
відповідності нормам чинного законодавства України;

аналіз первинних документів, правильності їх оформлення та
відповідності нормам чинного законодавства України;
консультації з питань нарахування та сплати податків, аналіз схеми
оподаткування, що використовується на підприємстві;

підготовка заперечень на акти органів ДФС, складених за результатами
перевірок клієнтів;

оскарження дій контролюючих органів, винесених податкових
повідомлень-‐ рішень, податкових вимогу судовому порядку;

представництво у судах у спорах за позовами органів ДФС України;

надання юридичних висновків щодо нормативно-правових  актів 
індивідуальної дії органів ДФС України стосовно клієнта;

супроводження перевірок клієнта, що проводяться органами ДФС,
надання юридичних висновків щодо законності підстав проведення таких перевірок,
належного оформлення документів, що направляються клієнту, законності направлення 
запитів, листів, здійснення інших дій контролюючими органами
під час перевірок;

оскарження винесених органами ДФС податкових повідомлень-‐рішень
в адміністративному порядку;



ПОЖЕЖНА, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Для власників і служб експлуатації будівель і споруд:

супровід суб’єкта господарювання під час проведення органом державного нагляду контролю
у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту планових (позапланових) заходів
(перевірок);

розгляд, аналіз та обґрунтування актів, приписів, наказів, розпоряджень, виданих органом
державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;

оскарження нормативно-‐правових актів індивідуальної дії, винесених за результатами
проведених планових (позапланових) заходів (перевірок) в адміністративному та судовому порядку;

надання методичних консультації щодо законності застосування заходів реагування до суб’єкта
господарської діяльності;

постійний моніторинг змін у законодавстві, їх роз’яснення, аналіз наслідків таких змін для 
суб’єкта господарської діяльності;

проведення ідентифікації потенційно‐небезпечного об’єкта з подальшим погодженням
в органах ДСНС;

проведення ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки з подальшою реєстрацією в органах
Дежгірпромнагляду;
проведення паспортизації потенційно-‐небезпечного об’єкту;

проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах;

навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки; проведення об’єкто-
вих тренувань і навчань з питань цивільного захисту;

виконання функцій спеціально уповноваженої особи з питань цивільного захисту на об’єкті.

розробка: планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій; спеціальних заходів протиаварійного захисту відповідно до 
ПЛАС; технічної та експлуатаційної документації для
захисних споруд цивільного захисту; планів реагування на надзвичайні ситуації (якщо на об’єкті
працює більше ніж 50 осіб) та інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (якщо на об’єкті працює 50 та менше осіб);

представництво інтересів у судах у спорах щодо застосування заходів реагування;

Шілд
ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА

КОМПАНІЯ



ПОЖЕЖНА, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Замовникам будівництва та проектним організаціям:

надання консультацій щодо застосування проектних рішень з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту під час
проектування будинків і споруд (визначення систем протипожежного захисту, доцільності влаштування систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій, систем оповіщення);

допомога у підготовці обґрунтування у разі вимушених відхилень від протипожежних вимог, будівельних норм та правил
при проектуванні будинків і споруд, та розробка концептуальних рішень у випадку відсутності таких будівельних вимог;

надання консультацій по порядку проходження погоджень проектних рішень з вимушеними відхиленнями від протипожежних
вимог будівельних норм;

попередній розгляд та аналіз проектної документації на будівництво об’єкта при направленні її на проходження експертизи
в проектній організації та супроводження такого проходження експертизи;

розробка розділу проекту (окремого проекту) інженерно-‐технічних заходів цивільного захисту. 
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ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНОЮ АРХІТЕКТУРНО‐БУДІВЕЛЬНОЮ
ІНСПЕКЦІЄЮ

Замовникам будівництва та проектним організаціям:

супровід в отриманні дозвільних документів, а саме:
видача сертифікатів,

реєстрація повідомлень і декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, 
реєстрація декларацій про готовність об’єкта до експлуатації,

видача дозволу на виконання будівельних робіт,
видача суб’єктам ведення господарської діяльності

ліцензій на ведення господарської діяльності,
пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури.
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ЦИВІЛЬНІ СПОРИ
житлові спори (визнання права власності на квартиру, будинок, виділ частини квартири чи будинку в натурі, примусове 
виселення, вселення та ін.);

стягнення боргів (в тому числі стягнення боргу по розписці); 

відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди;

спори, що виникають з договірних відносин (визнання договорів недійсними, неукладеними, розірвання договорів,угод,
визнання договорів, угод недійсними ті ін.);

спори з банками та фінансовими установами (розірвання депозитних договорів, повернення депозитних вкладів,
розірвання кредитних договорів);

захист прав споживачів;

трудові спори (спори, що виникають при порушенні прав як працівника, так і роботодавця в разі зловживання
співробітником своїми правами);
сімейні спори (розірвання шлюбу, повний супровід процесу розлучення, поділ спільно набутого майна як в судовому,
так і в договірному порядку, стягнення аліментів, зменшення розміру встановлених аліментів, інші види справ, які
підпадають під юрисдикцію Сімейного кодексу України);
здійснюємо складання претензій, скарг, підготовку позовних матеріалів, клопотань, інших процесуальних документів,
представництво у судових засіданнях, розробляємо тактику ведення справи для осіб, які виявляють бажання самостійно
вести судову справу, проводимо надання попередньої юридичної консультації, яка полягає у вивченні документів
з метою визначення доцільності подальшого звернення до суду.
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ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
надання усних і письмових консультацій щодо усіх юридичних питань, що виникають під час провадження підприємством
господарської діяльності;
моніторинг змін до законодавства України, аналіз їх впливу на господарську діяльність клієнта;

розробка і аналіз проектів договорів (у тому числі нетипових та комплексних), супроводження процесу укладення 
договору з контрагентом, внесення змін до договорів та їх розірвання/припинення;

перевірка та аналіз юридичної документації, її правова експертиза щодо відповідності чинному законодавству та
інтересам клієнта;

розробка внутрішніх документів на підприємстві; 

претензійно-позовна робота: досудове вирішення спорів та представництво клієнта у судах (в якості позивача,
відповідача, третьої особи);

взаємодія з державними органами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування, надання усних
та письмових консультацій, підготовка відповідей на запити.

розробка установчих (статутних) документів, аналіз існуючих статутних документів, підготовка та внесення змін до них, 
оформлення протоколів вищих органів управління;
реєстрація підприємства (первинна): ТОВ, ПП, ФОП; 

реєстрація змін до установчих документів.

РЕЄСТРАЦІЙНІ ПОСЛУГИ:
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ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ, ТРАНСПОРТУ ТА БІЗНЕСУ

Замовникам будівництва та проектним організаціям:

оцінка квартир;
оцінка житлових будинків і котеджів;
оцінка адміністративно-‐офісних будівель і приміщень;
оцінка виробничо-складських будівель і приміщень;
оцінка споруд та передавальних пристроїв;
оцінка зелених насаджень та благоустрою території.

автотранспортних засобів;
залізничного транспорту;
морських, річкових суден;
літальних апаратів;
трубопровідного транспорту.

діючі підприємства;
акції, пакети акцій, що котуються на біржі акцій;
родовища, ліцензії на розробку родовищ;
інвестиційні проекти;
бізнес;
банки, акції банків.

Першочергове завдання послуги оцінки землі та земельних ділянок – визначення ринкової 
вартості певної земельної ділянки, з урахуванням її фізичних можливостей і обмежень,
а також її місцезнаходження. Такий вид послуг надається при укладанні різних видів
цивільно-правових угод. Експертна оцінка – це документ, який оформляється незалежним
експертом у формі звіту. У даному документі має міститися інформація про ділянку, а також 
дані про проведений аналіз ринку землі у відповідному регіоні. За результатом такого аналізу 
і визначається вартість земельної ділянки.

ОЦІНКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ:

ОЦІНКА БІЗНЕСУ:

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗЕМЛІ:
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СФЕРА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ТА ГІГІЄНИ
ПРАЦІ, ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ,

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ГІРНИЧНОГО НАГЛЯДУ

послуги по  видачі гірничого відводу для розробки родовища корисних копалин загальнодержавного значення,
будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин;

послуги по видачі ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення;

послуги "під ключ" по отриманню дозволу з охорони праці (дозвіл Держгірпромнагляду);

послуги "під ключ" по отриманню дозволу з охорони праці (дозвіл Держгірпромнагляду);

визначення юридичних осіб уповноваженими організаціями у сфері проведення огляду, випробування
та експертного обстеження (технічного діагносутвання)  машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки;
супроводження перевірок, які проводить Державна служба України з питань праці.

Шілд
ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА
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У своїй роботі ми враховуємо
специфіку бізнесу клієнта та керуємося індивідуальним

підходом до кожної справи.

Здійснюючи юридичне супроводження
господарської діяльності, Shield Law Consulting Firm

націлена на досягнення якісного результату.

Пріоритетами для компанії є висока якість послуг,
що надаються, вирішення питань клієнтів

оперативно та у повному обсязі.
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Shield Law Consulting Firm
зацікавлена у довготривалій співпраці зі

своїми клієнтами, тому наші спеціалісти
допоможуть Вам не просто усунути наслідки

тих чи інших проблем, а ліквідувати першопричини,
які призвели до таких наслідків,

та попередити їх виникнення у майбутньому.
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