ІСТОРІЯ УСПІХУ
Юридична компанія «СТРАТЕГ» — багатопрофільна організація,
основними напрямками діяльності якої є послуги у сфері юридичного
консалтингу.
У буремному 2009 році, що став роком системних економічних перетворень
та потрясінь в Україні, не боячись викликів долі, була заснована юридична
компанія СТРАТЕГ. Саме це — рішучість та впевненість у власних силах та
прагнення до перемоги, вирізняє нашу команду серед інших численних
українських юридичних компаній.
Перевагою ЮК «СТРАТЕГ» є правовий досвід та креативний
підхід
команди
фахівців,
який
допомагає
вирішити
та перетворити проблеми клієнтів на питання та задачі
до вирішення.

МЕТА:

ЗАХИСТИТИ ПРАВО ЛЮДИНИ

ЦІННОСТІ ЮК «СТРАТЕГ»
1. Конфіденційність
2. Професіоналізм
3. Відповідальність
4. Оперативність
5. Повага
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клієнти із списку

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Юридична компанія «СТРАТЕГ» позиціонується у суспільстві як соціально відповідальна компанія, яка переймається не
тільки бізнес-проблемами.
Одним із ключових орієнтирів роботи компанії є формування сильного громадянського суспільства. Компанія завжди підтримує ініціативи проведення бізнес-форумів,
семінарів, круглих столів, які допомагають
зробити вагомий внесок у формування
майбутнього України.

ЮК «СТРАТЕГ» уклала договори про
надання безоплатної правової допомоги
Спеціальній загальноосвітній школі-інтернат для дітей з вадами слуху № 6
м. Києва, Громадській організації «Центр
розвитку дітей з особливими потребами
«Вірю в тебе», Громадській організації
«Союз Багатодітних сімей». ЮК «СТРАТЕГ» забезпечує безоплатний правовий
захист та підтримку Державній Спеціалізованій школі № 47 ім. А. С. Макаренка
з поглибленим вивченням іноземних
мов Печерського району м. Києва.

Юридична компанія «СТРАТЕГ» є активним членом Торгово-промислової палати
України, Польсько-Української Господарчої Палати, Американської торгівельної палати в Україні та Торгово-промислової палати по країнах СНД (Чеська Республіка).
Правова позиція та консультації фахівців компанії цікаві багатьом читачам журналів Бізнес, Капітал, Публичные люди, Kyiv Post Legal Quarterly, Деловая столица,
Panorama, Intercity magazine, Companion.
Юридична компанія «СТРАТЕГ» має розгалужену систему партнерських відносин
та має юридичних партнерів у наступних країнах світу: Австрія, Англія, Китай,
Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Македонія, Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати,
Чехія, Угорщина, Вануату, Швейцарія, Мальта, Литва.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
• державна реєстрація суб’єктів
господарювання, об’єднань громадян;
• внесення змін в установчі документи
суб’єктів господарювання;
• ліквідація господарської діяльності
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
• отримання витягів та виписок
із ЄДРПОУ;
• перевірка надійності контрагентів
(резидентів України);
• реєстрація компаній у офшорних
зонах, відкриття банківського рахунку
у іноземних банках;
• отримання посвідки ПМП у Європі.

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ
• правовий аналіз договорів;
• підготовка договорів;
• участь у переговорах;
• юридичний супровід укладення
договорів.

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
У СУДАХ
• господарських;
• адміністративних;
• судах загальної юрисдикції.

Вашу картку буде доставлено
у будь-який зручний для Вас час
та місце не тільки у межах м. Києва,
а також і по інших регіонах України
через усі доступні ресурси доставки.

АБОНЕНТСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
• Пакет «Мінімальний»

• Пакет «Елітний»

• Пакет «Базовий»

• Пакет «VIP»

• Пакет «Оптимальний»

Склад послуг, що входять до абонентського
пакету, залежать від його виду.

(до 10 год/міс.);

(до 100 год/міс.);

(до 20 год/міс.);

(до 150 год/міс).

(до 40 год/міс.);

АБОНЕНТСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
(Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності
України про реєстрацію авторського права № 61937,
Сертифікат реєстрації TXu 1-980-466 від 05.10.2015 р.
Відомства США по Патентах і Товарних знаках (USPTO)
про унікальність пакетів абонентського юридичного
обслуговування фізичних осіб).

Пакет «Стандарт»

Пакет «Преміум»

Пакети абонентського юридичного обслуговування фізичних осіб Ви можете придбати
не тільки для себе, але і подарувати в якості
потрібного та цінного подарунка для своїх
рідних та близьких людей, колег, а також ділових партнерів.
Користувачі пакетів абонентського обслуговування отримують власні іменні пластикові
картки ( пакет включає в себе підписання угоди з ЮК «Стратег»), за якими нараховуються
дисконтні знижки, а також бонуси при кожному наступному придбанні та/або зміні абонентських пакетів.

Пакет «VIP»

Право користування юридичними послугами за кожним з вищезазначених пакетів
абонентського юридичного обслуговування фізичних осіб не обмежується у часі.
Юридична компанія «СТРАТЕГ» гарантує,
що придбавши такий пакет, Ви можете скористатися ним при першій необхідності в
будь-який період часу. Контролювати та відстежувати використання послуг за абонентським пакетом Ви зможете через наш сайт
http://strateg-llc.com або мобільний додаток
«Стратег» за допомогою ресурсу «Персональний кабінет», де міститься повна інформація щодо балансу пакетних можливостей.

У Вас є можливість вибрати і придбати оптимальний абонентський пакет,
який допоможе заощадити Ваші кошти у розмірі від 30% до 35%!

МИ БЕРЕЖЕМО ВАШ ЧАС
Для ефективного використання Вашого Юридична компанія «СТРАТЕГ» надає
часу ми розробили мобільний додаток своїм клієнтам не тільки якісні юридичні
«СТРАТЕГ», який стане Вашим надійним послуги, а також забезпечує комфортний
помічником у будь-якій правовій ситуації! та

по-справжньому

зручний

сервіс!

Кожен користувач знайде для себе багато Кожен клієнт має можливість здійснити
корисної та цікавої інформації, оскільки розрахунок у безготівковій формі за
мобільний додаток містить у собі базу допомогою карток платіжних систем Visa,
законів України, кодексів, зразків договорів, Mastercard та платіжних сервісів LiqPay,
корисних

посилань,

новини,

корисні Приват24 тощо, замовивши юридичні

поради для автомобілістів, безкоштовну послуги на нашому сайті strateg-llc.com.
консультацію юриста та багато інших У свою чергу, в офісі ЮК «СТРАТЕГ»
зручних сервісів. Завантажити безкоштовно для зручності клієнти можуть здійснити
додаток

вже

сьогодні

у PlayMarket або AppStore.

Ви

зможете оплату за юридичні послуги також і через
термінал банківською карткою.

Варто зауважити, що наша компанія прагне надати Вам комфортний сервіс та, насамперед,
зберегти Ваш час.

Ви можете разом з нами скористатися унікальною можливістю — відкрити
розрахунковий рахунок для фізичних та юридичних осіб нерезидентів
у Европейському банку та в банку Тихоокеанської Республіки Вануату, не
виїжджаючи за кордон!

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
• представництво інтересів клієнта
у правовідносинах із органами
державної влади та місцевого
самоврядування;

• оскарження рішень, дій або
бездіяльності органів державної влади
і місцевого самоврядування;
• захист інтересів клієнта в органах
державної влади та судах.

ТРУДОВЕ ПРАВО
• підготовка проектів трудових
договорів та контрактів;
• підготовка проектів колективних
трудових договорів;
• представництво інтересів клієнта
при вирішенні індивідуальних
та колективних трудових спорів;

• підготовка внутрішніх наказів, правил
внутрішнього трудового розпорядку,
посадових інструкцій;
• консультації з питань
трудового права;
• стягнення заборгованості
по заробітній платі;
• поновлення працівника на роботі.

СІМЕЙНЕ ПРАВО
• консультації з питань сімейного
та спадкового права;

• інші питання в сфері реалізації норм
сімейного права;

• підготовка шлюбного контракту;

• юридична допомога в оформленні
спадщини;

• розірвання шлюбу;
• поділ спільного майна;
• стягнення аліментів;
• позбавлення та обмеження
батьківських прав;
• відновлення батьківських прав;

• визнання прав на спадщину;
• оскарження заповітів, визнання
недійсним свідоцтва про право
на спадщину;
• правовий супровід при вирішенні
спадкових спорів.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
• написання претензій, скарг, листів;
• допомога у досудовому врегулюванні
спору;

• підготовка документів, необхідних
у судовому процесі;
• робота з виконавчою службою;

• представництво інтересів в органах
державної влади та місцевого
самоврядування;

• визнання договорів недійсними/
дійсними;

• представництво інтересів у судах
всіх інстанцій;

• стягнення заборгованості
за договірними зобов’язаннями.

• повернення банківських вкладів;

