
ДОГОВІР  

про надання юридичних послуг 

 

м. Полтава                                                                                                "__" __________  202_ року 

 

  Громадянини (ка) України ______________________, що діє на підставі паспорту серії 

__________________ виданий _________________________________ (надалі іменується 

«ЗАМОВНИК») з одного боку, та ТОВ «КПЦ «Юрстандарт 2012», в особі директора Пушко 

Н.В., що діє на підставі статуту (надалі іменується «ВИКОНАВЕЦЬ») (в подальшому разом 

іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") з другого боку, уклали цей Договір про 

надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про таке.  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується 

надати ЗАМОВНИКУ наступні послуги: 

- консультаційні та юридичні послуги щодо захисту інтересів Замовника в суді першої 

інстанції та/або Апеляційному суді ______________області; 

- підготовка процесуальних документів для участі в судовому засіданні за позовом 

Замовника в суді першої інстанції та/або Апеляційному суді _____________ області;  

- участь в судовому розгляді справи як представника Замовника. 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе виконання наступної правової роботи: 

 а) аналізує відповідність, наданих Замовником документів, вимогам чинного 

законодавства України; 

 б) визначає перелік документів, необхідних для підготовки процесуальних документів; 

 в) здійснює підготовку процесуальних документів; 

 г) здійснює інші роботи пов’язані з підготовкою процесуальних документів. 

 д) здійснює супроводження справи в судових інстанціях.  

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язується: 

 а) своєчасно забезпечувати Виконавця всім необхідним для виконання даних йому 

доручень, передбачених даним Договором, у тому числі документами в потрібній кількості 

примірників.  

 б) оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень; 

 в) своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ 

4.1. ЗАМОВНИК здійснює оплату за цим Договором одноразово в безготівковому порядку 

платіжним дорученням на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ або в готівковій формі в касу 

підприємства. 

4.2. Вартість послуг за даним Договором становить __________________ грн. 00 коп.  

4.3. Розрахунки за виконану роботу здійснюються ЗАМОВНИКОМ наступним чином: 

 - аванс в розмірі не менше 50% вартості послуг за договором сплачується не пізніше 3 – 

х банківських днів після укладення Договору, 

 - решта 50% вартості послуг сплачується не пізніше 3 – х банківських днів після 

підписання сторонами акту приймання передачи наданих послуг 

4.4. Оплата послуг по даному Договору може бути збільшено або зменшено за домовленістю 

сторін пропорційно збільшенню або зменшенню обсягу робіт визначеному в ст.ст. 2-3 

Договору. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. За невиконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність у 

встановленому законом порядку.  



5.2. У випадку порушення Договору сторона несе відповідальність, визначену цим Договором 

та (або) чинним законодавством України.  

5.3. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

5.4. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 

(умислу чи необережності).  

5.5. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо 

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов цього 

Договору. 

5.6. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з поданням Замовником 

документів, що не відповідають дійсності. 

5.7. У випадку невиконання п. 4.3. договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який стягується пеня, за кожний день 

прострочення платежу.  

5.8. Усі суперечки, що виникають при виконанні умов даного договору, сторони вирішують 

шляхом переговорів. У випадку не досягнення згоди, суперечка передається на розгляд 

господарського суду за місцем знаходження відповідача.  

 

                                                          6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. При виникненні форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання своїх 

зобов'язань за цим договором на період дії зазначених обставин. Під форс-мажорними 

обставинами сторони визнають події надзвичайного характеру, що не залежать від волі сторін, 

а саме: війна і воєнні дії, пожежі, повені, інші стихійні лиха або природні явища, страйки і 

масові безладдя, дії і рішення органів державної влади і управління, а також будь-які інші 

обставини, що не залежать від волі сторін , якщо кожне з таких обставин унеможливлює 

належне виконання сторонами умов даного договору.  

6.2. Сторона, що внаслідок форс-мажорних обставин, що наступили, не може виконати свої 

зобов'язання за цим договором, зобов'язана без зволікання повідомити про це іншу сторону і 

на першу вимогу протягом 10 робочих днів представити іншій стороні документ, що 

підтверджує дію форс-мажорних обставин.       

                                        

                                              7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання, а термін дії даного договору 

вважається закінченим з дати підписання акту приймання-передачи наданих послуг. Договір 

може бути розторгнутий кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за 

один місяць до бажаної дати розторгнення. 

7.2. Після закінчення терміну дії договору, якщо сторони продовжують виконувати його 

умови, договір вважається поновленим на невизначений термін, але кожна із сторін має право 

припинити його дію, попередивши про це другу сторону за один місяць. 

7.3. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу. 

 

                              МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

 

 

 

М. П. 

 

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ: 

ТОВ «КПЦ «Юрстандарт 2012»  

36000 м. Полтава, вул. Європейська, 57 

код ЄДРПОУ 38019547 

 

 

 

 

 

Директор                            Н.В. Пушко 

 

М.П. 

 

 

 

 


