ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
м. Полтава

«__»__________ 202_ року

Адвокат Пушко Ігор Олександрович, що діє на підставі Свідоцтва про право на
зайняття адвокатською діяльністю № 1236, виданого Полтавською обласною кваліфікаційнодисциплінарною комісією адвокатури 15.06.2012 р. (надалі іменується "Адвокат"), з однієї
сторони, та _________________________________________________________________ в особі
директора _______________________________________________ (надалі іменується "Клієнт"), з
іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")
уклали цей Договір про надання правової допомоги (надалі іменується "Договір") про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Адвокат зобов'язується:
 надавати Клієнту консультації з питань кримінального, цивільного, господарського
та податкового права;
 проводити правовий аналіз документів Клієнта на відповідність їх вимогам діючого
законодавства;
 організовувати ведення претензійно-позовної роботи по матеріалам, що підготовлені
Клієнтом;
 надавати Клієнту правовому допомогу щодо захисту прав та інтересів останнього в
судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм
власності та підпорядкування (ведення справи),
а Клієнт зобов'язується сплатити гонорар (винагороду) за надану правову допомогу та
компенсувати фактичні витрати на її надання в обсязі та на умовах, визначених Договором.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДВОКАТА
2.1 Адвокат має право:
- пред'явлення позову, заяв, їх підписання, а також подання та підписання відзиву, заперечень
на позов; повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково
позову, зміни підстав або предмета позову; знайомитися з матеріалами справи, робити з них
витяги, знімати копії, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у
дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення, укладати мирову
угоду, оскарження рішення, постанови державних органів та органів судового слідства та
прокуратури, рішення суду, ухвали, постанови місцевих та апеляційних судів загальної
юрисдикції, місцевих і апеляційних господарських та адміністративних судів, оскаржувати у
касаційному порядку ухвали та постанови Вищого господарського Суду України, а також ухвали
та постанови апеляційних судів загальної юрисдикції до Верховного Суду України, пред'являти
від імені Клієнта всі необхідні документи, заяви, пояснення, пред'являти виконавчі документи до
стягнення, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими
законодавством України;
- за цим договором Адвокату надано право ведення від імені Клієнта переговорів та
попереднього узгодження всіх процесуальних питань, подання та підпису всіх документів,
необхідних для використання повноважень, включаючи позовні та інші заяви, скарги, тощо, а
також інших документів, що стосуватимуться прав та законних інтересів Клієнта,
сплачувати платежі та виконувати будь-які дії в межах наданих йому повноважень, пов'язані з
веденням справи в суді;
- представляти інтереси Клієнта в підприємствах, установах та організаціях усіх форм
власності та підпорядкування, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних
органах та установах, органах нотаріату, виконавчої влади, БТІ, органах державної реєстрації,
тощо, перед приватними особами, тощо.

2.2. При виконанні зазначених в п. 2.2 обов'язків Адвокат керується цим Договором і
відповідним чинним законодавством та гарантує таку якість юридичних послуг, що відповідає
вимогам, які звичайно ставляться до послуг такого роду.
2.3. Послуги, надані Адвокатом, можуть виконуватись та надаватись Клієнту, у вигляді
друкованої продукції, на магнітних носіях, через телефонні мережі, поштою та в усній формі.
2.4. На підтвердження факту надання Адвокатом Клієнту правової допомоги відповідно
до умов цього Договору складається акт приймання-передачі адвокатських послуг і
направляється Клієнту.
3. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА
3.1. Клієнт зобов'язаний:
а) своєчасно забезпечувати Адвоката всім необхідним для виконання її обов'язків за цим
Договором, в тому числі документами у потрібній кількості примірників, нормативними
актами, що регулюють діяльність Клієнта, транспортними засобами;
б) надавати в повному обсязі на вимогу Адвоката достовірну інформацію про діяльність
Клієнта, необхідну для виконання Адвокатом його обов'язків за цим Договором.
в) оплачувати витрати Адвоката, необхідні для виконання його обов'язків за цим
Договором, понесені в інтересах Клієнта (обов’язкові платежі, витрати на відрядження,
тощо);
г) оплачувати послуги Адвоката в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
д) підписати акт приймання-передачі адвокатських послуг протягом трьох днів з
моменту отримання. Якщо протягом п’яти днів зауважень по вказаному акту не надійшло, він
вважається підписаним.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ АДВОКАТА
4.1. Оплата вартості послуг Адвоката по даному договору проводиться по домовленості
за реальний обсяг виконаних робіт у відповідності до наданих Адвокатом актам виконаних
робіт.
Адвокат залишає за собою право в односторонньому порядку надати весь обсяг або
частину роботи безоплатно.
4.2. Для покриття фактичних витрат Адвоката, пов'язаних з наданням правової
допомоги, Клієнт на протязі трьох днів з моменту підписання Договору, а потім кожного 2-го
числа місяця сплачує аванс в розмірі _______грн.. В разі необхідності збільшення розміру авансу
для покриття всіх фактичних витрат Адвокат надсилає прохання про перерахування
додаткового розміру коштів з зазначенням потрібної суми та наданням звіту про напрямки
використання авансу. Клієнт перераховує додаткові кошти в розмірі, зазначеному Адвокатом,
не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного прохання та звіту про напрямки
використання авансу.
4.3. Оплата підлягає перерахуванню Клієнтом на розрахунковий чи картковий рахунок
Адвоката або внесенню готівкою в касу Адвоката.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та (або) чинним законодавством України.
5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її
вини (умислу чи необережності).
5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього
Договору.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного законодавства України.
7. ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту
досягнення позитивного результату або виконання Адвокатом всіх дій, необхідних для
досягнення позитивного результату по Справі. На підтвердження факту досягнення
позитивного результату чи виконання Адвокатом всіх дії, необхідних для досягнення
позитивного результату, ним направляється звіт про виконану роботу. Закінчення дії Договору
оформлюється актом прийому-передачі послуг, що має бути підписаний Сторонами та
скріплений їх печатками не пізніш через три робочих дні після закінчення договору.
7.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється додатковою письмовою угодою до цього Договору. Зміни до цього Договору
набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової
угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або
у чинному законодавстві України.
7.3. Договір може бути в будь-який час припинений за взаємною згодою Адвоката і
Клієнта. Припинення Договору за взаємною згодою Сторін оформлюється актом прийомупередачі послуг, що має бути оформленим не пізніш через три робочих дні після досягнення згоди
про припинення договору. У випадку дострокового припинення Договору за взаємної згодою
сторін адвокату виплачується гонорар в частині, що відповідає обсягу фактично виконаної ним
роботи.
7.4. Клієнт може в будь-який час і з будь-яких причин (або без їх пояснення) розірвати
Договір в односторонньому порядку. Розірвання Договору в односторонньому порядку не звільняє
Клієнта від необхідності виплатити Адвокату гонорар, а у випадку досягнення позитивного
результату по Справі - премії, крім випадку розірвання Договору через невиконання чи
неналежне виконання своїх обов'язків Адвокатом.
7.5. Адвокат має право достроково розірвати Договір з клієнтом за наявності однієї з
наступних обставин:
- Клієнт вчиняє дії, пов'язані зі Справою, на порушення чинного законодавства і відмовляється
припинити їх вчинення, не зважаючи на роз'яснення адвоката;
- Клієнт використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення
вчинення злочину;
- Клієнт, не зважаючи на роз'яснення адвоката, наполягає на досягненні позитивного
результату, який через нові або нововиявлені обставини є об'єктивно недосяжним;
- Клієнт порушує обов'язки, покладені на нього Договором, в тому числі щодо виплати гонорару
та покриття фактичних витрат Адвоката;
- Клієнт всупереч порадам адвоката вчиняє дії, що роблять неможливим досягнення
позитивного результату по Справі;
- фізичний або психологічний стан адвоката позбавляє його можливості належним чином
продовжувати виконання Договору.
7.6. Одностороннє розірвання Договору оформлюється підписанням договору прийомупередачі послуг, що має бути направлений ініціатором розірвання Договору і підписаний та
скріплений печаткою іншої Сторони не пізніше ніж через три робочих дні після його отримання.
7.7. У випадку припинення або дострокового розірвання Договору за ініціативою однієї з
Сторін, на вимогу Клієнта адвокат повертає невикористану суму коштів, призначених для
покриття його фактичних витрат, пов'язаних з наданням правової допомоги, та надає звіт про
використання виділених коштів на ці цілі. Невикористані кошти мають бути перераховані на
рахунок Клієнта не пізніше ніж через три робочих дні після направлення Клієнтом відповідної
вимоги. Вимога Клієнта про повернення коштів має бути заявлена не пізніш як через місяць з
моменту припинення чи одностороннього розірвання Договору.
7.8. Закінчення строку дії цього Договору, його дострокового припинення чи розірвання не
звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього
Договору.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. 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 цього Договору.
8.2. Сторона, яка внаслідок форс-мажорних обставин, що наступили, не може виконати
свої зобов'язання за цим договором, повинна негайно, але не пізніше трьох робочих днів,
повідомити про це іншу Сторону і на першу вимогу протягом 10 робочих днів представити
іншій стороні документ, що підтверджує дію форс-мажорних обставин.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а
також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але
можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону
про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих
наслідків.
9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із
Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою
Стороною.
9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до
уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами
Сторін та скріплені їх печатками.
9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по
одному для кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
АДВОКАТ:
Пушко Ігор Олександрович
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