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ДОГОВІР
про надання юридичних послуг
м. _________________

«___» _________________ 20__ року

Адвокат Морозов Вадим Юрійович, (далі по тексту іменується Виконавець), з однієї сторони та
________________________________________________________ (далі іменується Замовник), з іншої сторони, разом
іменуються «Сторони» уклали даний договір про наступне:
1. Предмет Договору.
1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надавати правову допомогу в обсязі та на умовах, передбачених цим
Договором, а Замовник зобов’язаний оплатити замовлення у порядку та строки обумовлені Сторонами.
1.2. Виконавець відповідно до узгоджених Сторонами доручень:
- надає Замовнику консультаційні та юридичні послуги щодо супроводу справи про повернення коштів за борговою
розпискою у загальних, адміністративних та господарських судах України усіх інстанцій, зокрема у цивільних,
господарських та адміністративних справах, у справах про адміністративні правопорушення, у справах окремого та
наказного провадження, в кримінальному провадженні, в тому числі оскарження дій та бездіяльності службових та
посадових осіб.
- представляє Замовника з усіма правами, які надано законом позивачу (цивільному позивачу та відповідачу),
відповідачу, потерпілому, третій особі, свідку, заявнику, скаржнику, у тому числі з правом пред’явлення позову, зміни
підстави або предмету позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, пред’явлення зустрічного позову,
подання заяв та скарг, укладання мирової угоди на будь-якій стадії процесу, вимагати виконання судового рішення,
оскарження рішення, постанов і ухвали суду, одержання, рішень, ухвал, виконавчого листа, наказу та пред’явлення його
до виконання; підписувати та подавати документи, зокрема заяви, клопотання, відводи, заперечення, скарги, уточнення,
пояснення, запити, звернення, повідомлення, докази, використовувати факсиміле та інше; вести попередні переговори та
узгоджувати процесуальні питання; отримувати документи, в тому числі відповіді, довідки, свідоцтва, витяги, виписки,
рішення, ухвали, постанови, заочне рішення тощо, а також їх копії; сплачувати від імені Замовника судовий збір та інші
необхідні платежі у разі необхідності повертати судовий збір на власний рахунок та отримувати винагороду у
виконавчому проваджені, вчиняти інші дії в інтересах Замовника не передбачених даним Договором.
1.3. Виконавець надає Замовнику юридичну послугу із супроводу справи про повернення коштів за борговою
розпискою.
2. Строк дії Договору.
2.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту фактичного супроводу справи та
надходження коштів на користь Замовника, та може бути продовженим до виконання Сторонами своїх зобов`язань,
якщо Сторони не виявлять бажання про його розірвання.
Намір розірвати Договір оформлюється письмово та надсилається Стороні.
2.2.Договір вважається розірваним після спливу 15 робочих днів з моменту отримання Стороною повідомлення про намір
розірвати Договір за умови виконання Сторонами всіх зобов’язань, передбачених Договором.
3. Ціна Договору.
3.1. За правову допомогу, передбачену в п. п. 1.1. Договору Замовник сплачує Виконавцю винагороду в розмірі
визначеною додатком №1 до цього Договору.
4. Порядок розрахунків .
4.1. Розмір оплати праці Виконавця при наданні правової допомоги, а також умови та порядок розрахунків, визначаються
Сторонами в додатках до цього Договору.
4.2. За домовленістю Сторін, оплата правової допомоги може здійснюватись також у вигляді передоплати або авансу.
5. Конфіденційність.
5.1. Адвокат, помічники адвоката зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, яка стала їм відома при наданні
Замовнику правової допомоги за цим Договором.
6. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим
Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх
вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного
виконання зобов’язання.
6.3. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному
відповідним чинним в Україні законодавством.
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6.4. У разі порушення зобов’язання Замовником, останній сплачує на користь виконавця пеню у розмірі 1% від суми
несплаченого гонорару за кожен день прострочення виконання зобов’язань.
7. Особливі умови.
7.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.
7.2. У разі дострокового розірвання цього Договору Сторона з ініціативи, якої Договір підлягає розірванню відшкодовує
всі обґрунтовані витрати іншої Сторони, з урахуванням фактичних витрат Виконавця чи Замовника на підготовку та
виконання цього Договору.
7.3. Зміни, доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки у письмовому вигляді та погоджуються Сторонами у
вигляді Додатків.
8. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін.
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

П.І.Б.____________________________________________
_________________________________________________

Адвокат Морозов Вадим Юрійович
Свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльністю
Від 23.01.2020 року №4636
Адреса для листування: 50036, Дніпропетровська
область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого (Мелешкіна), б.
14а, оф. 104
тел. 0984326402
Ел. Пошта: hrg.in.ua@gmail.com
Банк ___________________

Який (а) мешкає за адресою:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Тел. __________________________________
Копію паспорту та ідентифікаційного коду долучити
до договору, або надіслати Фото на номер
+380984326402 (Вайбер)
__________________________/____________
/підпис/

_____________/ В.Ю. Морозов /
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ДОДАТОК №1 до Договору від ________
м. ____________

« ___ » _________________ 20__ року

Адвокат Морозов Вадим Юрійович, (далі по тексту іменується Виконавець), з однієї сторони та
_______________________________________________________ (далі іменується Замовник), з іншої сторони, разом
іменуються «Сторони» уклали даний додаток до Договору від ___________ про наступне:
1. Оплата послуг
1.1. Оплата за надання юридичних послуг здійснюється в готівковій або безготівковій формі Замовником протягом дня з
моменту підписання Договору, та/або настання законних підстав виконання умов договору.
1.2. Попередній аналіз справи або питання з яким звертається Клієнт у своїй заяві про надання юридичних послуг може
здійснюватися безкоштовно за вибором виконавця.
1.3. За правову допомогу, передбачену в п. п. 1.2., 1.3. Договору Замовник сплачує Виконавцю винагороду в розмірі
_____________ гривень.
Замовник сплачує суму _____________ гривень у якості авансового платежу на картку № __________________
Банк, отримувач: Морозов Вадим Юрійови, або наручно, після підписання договору.
Замовник сплачує суму у розмірі ______% (_____ відсотків) від суми коштів які надійшли на рахунок
Замовника, у якості гонорару після фактичного виконання обов’язків з супроводу справи та повернення коштів,
протягом наступного банківського дня на банківську картку _______________ Банк, отримувач: Морозов Вадим
Юрійович, або наручно.
2. Прикінцеві положення
2.1. 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.
2.2. Після набрання чинності цим Договором 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 враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
2.3. 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 із цим несприятливих наслідків.
2.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб
здійснюється за умови письмового повідомлення цього іншої Сторони.
2.5. 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 підписами.
2.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що
вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх підписами.
2.7. 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.
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

П.І.Б.____________________________________________
_________________________________________________

Адвокат Морозов Вадим Юрійович
Свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльністю
Від 23.01.2020 року №4636
Адреса для листування: 50036, Дніпропетровська
область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого (Мелешкіна), б.
14а, оф. 104
тел. 0984326402
Ел. Пошта: hrg.in.ua@gmail.com
Банк ___________________

Який (а) мешкає за адресою:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Тел. __________________________________
Копію паспорту та ідентифікаційного коду долучити
до договору, або надіслати Фото на номер
+380984326402 (Вайбер)
__________________________/____________
/підпис/

_____________/ В.Ю. Морозов /

