
ПІДПИСКА НА ЮРИСТА 

орієнтовний перелік послуг та кількість часу 

 

Нижче зазначено орієнтовні витрати часу на виконання стандартних завдань. Перед 

початком роботи ми повідомляємо кількість часу, який буде витрачено. Після виконання 

завдання часовитрати можуть коригуватися в сторону збільшення чи зменшення не більше 

як на 20%. 

Якщо послуг немає в переліку, то ми повідомляємо про кількість годин, яка буде витрачена на 

ту чи іншу послугу перед початком роботи. 

 

 

Назва послуги 

 

 

Орієнтовна 

кількість часу 

 

Перевірка контрагента 20-30 хв. 

 

Усна консультація по телефону 

 

10-15 хв. 

Розгорнута усна консультація під час зустрічі тривалістю до 1 

години 

 

1 год. 

Письмова консультація з простих питань. Приклад питання: 

підібрати систему оподаткування і структурувати діяльність 

компанії в Україні. 

 

1-3 год. 

 

Складні письмові консультації. Приклад питання: консультація 

щодо податкових наслідках ведення нестандартних видів діяльності 

і поради як мінімізувати ці наслідки. 

 

3-10 год. 

Розробка простого договору до 3 сторінок 

 

2 год. 

Розробка складного договору 3-10 год. 

 

Погодження правок в типовий договір 

 

30 хв. 

Внесення правок в договір контрагента обсягом до 3 сторінок 

 

40 хв. 

Внесення правок в договір контрагента обсягом до 10 сторінок 

 

1-3 год. 

Реєстрація ФОП онлайн 

 

1 год. 

Реєстрація ТОВ, що включає: підготовку статуту, реєстраційної 

картки, протоколу, комунікацію з нотаріусом. 

 

3-4 год. 

 



Внесення змін до інформації про ТОВ у зв’язку зі зміною директора, 

адреси, КВЕД і т.д 

 

2-3 год. 

Розробка внутрішніх документів таких як положення, інструкції 

 

від 1 год. 

Розробка простих внутрішніх документів таких накази, рішення 

 

від 20 хв. 

Реєстрація торгової марки 2-4 год. 

 

Підготовка претензії 

 

2-5 год. 

Підготовка відповіді на запити контрагентів, правоохоронних 

контролюючих органів 

 

1-4 год. 

Підготовка та подача позову про стягнення заборгованості 

 

4-10 год. 

Підготовка позову про оскарження рішення контролюючого органу 4-10 год. 

 

Разове представництво інтересів клієнта в судовому засіданні, 

державному чи правоохоронному органі, чи просто виїзд 

юриста/адвоката 

фіксована ставка 

2400 грн (до 2 год.) в 

подальшому 

погодинна оплата в 

залежності 

тарифного плану 

Проведення тренінгу/інструктажу для працівників 3-4 год. 

 

 

  


