LAW FIRM OKLADNIUK
03110 Ukraine
post office box 174
oklaw.pro
tel.+38 050 4436360,
papinian@ukr.net
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Договір № _____
про надання правової (правничої) допомоги
м. Київ

«____» __________ 20__ р.

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО “ОКЛАДНЮКА” (код ЄДРПОУ 43087493)
в особі керуючого Окладнюка Олександра Валерійовича, (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю
№000553 видане 10.06.2019р. на підставі рішення Ради адвокатів м.Києва №310 від 20.05.2019р.), (надалі за
текстом - “АБ” ), з однієї сторони, та
________________________________________________________________________, у подальшому «КЛІЄНТ»,
з другої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. КЛІЄНТ доручає, а АБ приймає на себе зобов’язання надавати правову (правничу) допомогу в обсязі та на
умовах, передбачених даним Договором.
2. ОБОВ’ЯЗКИ АБ
2.1. АБ, на підставі звернення КЛІЄНТА, приймає на себе зобов’язання з надання правової допомоги:
2.1.1. Приймає участь в підготовці та юридичному оформленню різного роду договорів, що укладаються
КЛІЄНТОМ з юридичними особами, підприємцями та громадянами, надає допомогу в організації контролю за
виконанням зазначених договорів, слідкує за застосуванням передбачених законом та договором санкцій по
відношенню до контрагентів, які не виконують договірні зобов’язання.
2.1.2. Представляє у встановленому порядку інтереси КЛІЄНТА в господарських судах, судах загальної
юрисдикції, адміністративних судах, в тому числі - апеляційної та касаційної інстанцій: в апеляційних судах, у
Верховному суді, державній виконавчій службі, у приватних виконавців, органах досудового розслідування,
органах прокуратури, а також в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
підприємствах і самоврядних організаціях під час розгляду правових спорів.
2.1.3. Адвокат АБ (виступаючи як Захисник/Представник КЛІЄНТА - потерпілого), здійснює, у встановленому
законом порядку, захист прав та законних інтересів КЛІЄНТА (представництво інтересів КЛІЄНТА як потерпілого),
у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством та законодавством про адміністративні
правопорушення України.
2.1.4. Узагальнює та аналізує:
- практику розгляду судових та інших справ; - результати розгляду претензій; - практику укладення та виконання
договорів; - надає КЛІЄНТУ пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
2.1.5. Надає консультації, висновки, довідки з правових питань, що виникають у КЛІЄНТА.
2.1.6. Інформує КЛІЄНТА, на його запит, про зміни в законодавстві, організовує вивчення нормативних актів.
2.2. Виконуючи умови даного Договору, АБ зобов’язується, керуючись ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», суворо зберігати адвокатську таємницю, предметом якої є питання, пов’язані з наданням
юридичної допомоги, згідно умов цього Договору, а також документація (договори, бухгалтерська і податкова
звітність, інші документи).
2.3. При наданні вказаної в п. 2.1. Договору правової допомоги, АБ керується Законом України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність», чинним законодавством та умовами цього Договору.
2.4. АБ при виконанні доручень КЛІЄНТА та умов Договору зобов’язаний реалізовувати права та обов’язки за
Договором, керуючись виключно інтересами КЛІЄНТА та діяти з таким розрахунком, щоб максимально знизити
можливість заподіяння матеріальної чи нематеріальної шкоди та будь-яких інших збитків КЛІЄНТУ та вірогідність
притягнення КЛІЄНТА, працівників та посадових осіб КЛІЄНТА у майбутньому до будьяких видів відповідальності.
3. ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
3.1. КЛІЄНТ приймає на себе наступні зобов’язання:
3.1.1 Вчасно забезпечувати АБ всім необхідним для виконання його доручень, передбачених цим Договором, в
тому числі документами в необхідній кількості екземплярів, внутрішніми нормативними документами, які
регулюють діяльність КЛІЄНТА, у випадку необхідності робочим місцем, транспортними засобами.
3.1.2. При вирішенні спорів КЛІЄНТА з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами,
органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, оперативно
надавати повну та достовірну інформацію, що необхідна для врегулювання відповідного спору.
3.1.3. Оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень.
3.1.4. Оплачувати правову допомогу у відповідності до умов розділу 4 Договору.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Правова допомога, що надається АБ (оплата за даним договором) здійснюється не пізніше 3-х днів згідно
виставлених АБ рахунків. Рахунок надсилається КЛІЄНТУ факсимільним зв’язком або поштою або вручається на
руки. Рахунок про надання правової допомоги вважається підписаним та підлягає оплаті протягом 3 днів з
моменту вручення/ отримання КЛІЄНТОМ. Сума, вказана в рахунках є гонораром АБ за надання правової
допомоги та поверненню не підлягає. При розрахунку вартості правової допомоги, вказаної в п.4.1. даного
договору враховується час, витрачений адвокатом АБ. АБ надає правову допомогу, передбачену умовами даного
Договору, КЛІЄНТУ в робочий час. Під робочим часом у цьому випадку розуміється, час: з 9-00 годин до 18-00

годин у робочі дні, визначені згідно чинного трудового законодавства України. У разі надання адвокатом АБ
правової допомоги, на вимогу КЛІЄНТА, в неробочий час, оплата такої правової допомоги розраховується за
підвищеним тарифом.
4.2. Сторони Договору можуть визначити інший порядок оплати та/чи вартість правової допомоги. В цьому
випадку сторони керуються умовами додаткової угоди до цього договору.
4.3. АБ в деяких випадках, у разі існування об'єктивної можливості (враховуючи рівень складності проблеми
КЛІЄНТА, рівень завантаженості працівників АБ тощо) має право також час від часу надавати правову допомогу
безоплатно (pro bono), у таких випадках керуючий АБ приймає відповідне рішення про яке повідомляє КЛІЄНТА.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ
5.1. КЛІЄНТ та АБ зобов’язуються суворо дотримуватися режиму конфіденційності щодо отриманої один від
одного інформації та здійснюватимуть всі можливі заходи для попередження розголошення отриманої інформації.
5.2. Обсяг адвокатської таємниці, що не підлягає розголошенню, встановлюється Законом України ”Про
адвокатуру та адвокатську діяльність”, відповідними нормативними актами, даним Договором.
5.3. АБ не несе відповідальності за розголошення предмета адвокатської таємниці у випадку, якщо таке
розголошення було здійснено у відповідності з чинним законодавством України або за згоди КЛІЄНТА.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються (частково чи повністю) від зобов’язань за договором у випадку неможливості їх
виконання через пожежу, військові дії, землетруси, розпорядження та рішення Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, та інших незалежних від сторін
обставин.
6.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити про їх настання
іншу сторону не пізніше 48 годин.
6.3. Адвокат АБ звільняється від відповідальності за спричинені негативні для КЛІЄНТА правові наслідки, що
виникли у зв’язку з набуттям чинності змін в законодавстві, про які адвокат АБ не міг знати, та не міг передбачити
набрання чинності такими змінами.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Даний договір укладений на строк до 20__ р. та набирає чинності з моменту його підписання.
7.2. Кожна із сторін має право відмовитись від даного договору, попередивши про це іншу сторону за три дні до
моменту припинення даного договору, у випадках:
7.2.1. На вимогу КЛІЄНТА - у випадку незадовільного надання юридичної допомоги (помилки в консультаціях,
тривалі затримки виконання заявок).
7.2.2. На вимогу АБ - у випадку затримки, на строк більше ніж на 3 днів, оплати згідно умов даного договору.
7.3. Після закінчення строку дії договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається
поновлений на невизначений термін. При цьому кожна сторона має право його розірвати, попередивши про це
іншу сторону за два місяці.
8. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ
8.1. Умови даного договору мають однакову обов’язкову силу для сторін та можуть бути змінені за взаємною
домовленістю з обов’язковим складенням письмового документа.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Даний договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
9.2. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.
9.3. Після підписання даного договору всі попередні переговори по ньому, переписка, попередні домовленості та
протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
АБ:
КЛІЄНТ:

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ОКЛАДНЮКА»
код ЄДРПОУ 43087493
04111 м.Київ, вул.Салютна 13, к.22,
тел.(050)4436360, papinian@ukr.net
адреса для кореспонденції:
03110 Україна а/с 174
р/рах.в АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005

(П.І.Б., код ДРФО, місце проживання, моб.телефон,e-mail)
___________________________________________

UA463510050000026008878974660

підпис

Керуючий Окладнюк О.В.
підпис___________________ м.п.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________

