
UA 
Вітаю колеги, 
мене звати Андрій Приходько, керуючий партнер Юридичної компанії 
"Приходько та пратнери" (https://prikhodko.com.ua/), прошу у Вас підтримки нашу 
волонтерську ініціативу в консультуванні населення України з юридичних 
питань. 
Задля максимально зручного консультування нашою командою було 
розроблено мобільний додаток КОНСУЛЬТАНТ (https://consultant.net.ua/). Даний 
ресурс дає змогу людям отримувати БЕЗКОШТОВНУ юридичну консультацію 
через зручний онлайн сервіс.  
Станом на сьогодні уже надано понад 1 100 БЕЗКОШТОВНИХ консультацій, які 
доступні за посиланням https://consultant.net.ua/statti 
 

Будемо вдячні, якщо Ваша компанія допоможе поширити інформацію про сервіс 
серед українців, фінансовою підтримкою юристів та програмістів, які 
безкоштовно працюють, пошуком партнерів або будь-яким іншим чином 
пітримаєте нашу волонтерську ініціативу, що допоможе українцям розібратись в 
складних юридичних питаннях. 
 

Ми готові до будь-якої співпраці на користь України.  
 

Буду вдячний за зворотний зв'язок. 
 

.............................................................. 
З повагою 

Андрій Приходько 
Керуючий партнер 

+38 (063) 300-52-17 Life 
+38 (098) 007-44-00 Kievstar 
prikhodko.a.a@ukr.net 
http://prikhodko.com.ua 
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ENG 

Congratulations colleagues, 

My name is Andriy Prykhodko, Managing Partner of Prykhodko & Partners Law Firm 
(https://prikhodko.com.ua/), I ask you to support our volunteer initiative in advising the 
population of Ukraine on legal issues. 

For the most convenient consultation, our team has developed a mobile application 
CONSULTANT (https://consultant.net.ua/). This resource allows people to receive 
FREE legal advice through a convenient online service. 

As of today, more than 1,100 FREE consultations have been provided, which are 
available at https://consultant.net.ua/statti 

We will be grateful if your company helps to spread information about the service 
among Ukrainians, financial support of lawyers and programmers who work for free, 
finding partners or in any other way support our volunteer initiative to help Ukrainians 
understand complex legal issues. 

 

We are ready for any cooperation for the benefit of Ukraine. 

 

I will be grateful for the feedback. 

 

.................................................. ............ 

Sincerely 

Andriy Prykhodko 

Managing partner 

+38 (063) 300-52-17 Life 

+38 (098) 007-44-00 Kyivstar 

prikhodko.a.a@ukr.net 

http://prikhodko.com.ua 
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