ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
м. ______

«__» ________ 2018 р.

_________________________________, РНОКПП ______________, паспорт серія
_____________, виданий _____________________________ року, надалі іменується Замовник,
з одного боку та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ _____________________ ,
код в ЄДРПОУ ___________ , в особі Директора _______________________________, яка діє
на підставі Статуту, з другого боку, далі іменується Виконавець,
(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали
цей договір про надання послуг (надалі за текстом – «Договір») на наступних умовах:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати
Замовнику визначені цим Договором юридичні послуги щодо представлення інтересів
останнього в будь-яких органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях
всіх форм власності та підпорядкування, загальних та господарських судах загальної
юрисдикції України, органах Державної та приватної виконавчої служби, органах
реєстраційної служби з питань захисту прав та законних інтересів Замовника.
1.2. Надання послуг може здійснюватися Виконавцем на підставі окремих вказівок
Замовника надісланих на електронну адресу Виконавця.
1.3. Виконавець має право надавати юридичні послуги, які спрямовані на захист порушених
прав та законних інтересів Замовника без отримання вказівок передбачених п. 1.2. даного
договору.
1.4. Повноваження Виконавця за цим договором можуть, а в передбачених законодавством
випадках повинні посвідчуватися довіреністю.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Права Замовника:
2.1.1. Своєчасно отримувати юридичні послуги належної якості та у встановленні законом
строки;
2.1.2. Отримувати консультації з питань передбачених п. 1.1. даного Договору;
2.1.3. Отримувати від Виконавця інформацію про виконання цього Договору;
2.1.4. Надавати Виконавцю вказівки, щодо напрямків, виду, характеру та обсягів надання
послуг передбачених п. 1.1. Договору.
2.2. Обов’язки Замовника:
2.2.1. Оплатити в повному обсязі послуги Виконавця в розмірах та в строки передбачених п.
3 даного Договору;
2.2.2. Вчасно забезпечувати Виконавця всім необхідним для виконання його доручень,
передбачених цим Договором, в тому числі документами в необхідній кількості екземплярів,
внутрішніми нормативними актами, які регулюють діяльність Замовника.
2.3. Права Виконавця:
2.3.1 Зменшувати кількість надання юридичних послуг Замовнику, якщо останній порушує
умови цього Договору;

2.3.2. Отримувати від Замовника інформацію та документи в обсязі необхідному для
належного надання послуг за даним договором;
2.3.3. Виконавець має право покласти частину своїх обов’язків на іншу особу, з якою
Виконавець укладає окремий договір. У випадку покладання частини своїх зобов'язань на
іншу особу, Виконавець залишається відповідальним у повному обсязі перед Замовником за
порушення умов даного Договору;
2.3.4. Самостійно визначати напрямки та способи надання послуг, в разі ненадходження
відповідних вказівок від Замовника.
2.4. Обов’язки Виконавця:
2.4.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 1.1. цього Договору в тому числі:
- надавити усні та письмові консультації з питань, що стосуються виконання п. 1.1.
Договору;
- підготовка листів, заяв, запитів, претензій та інших необхідних документів для захисту
законних інтересів Замовника в рамках виконавчого провадження та здійснення
претензійно-позовної роботи щодо порушених прав Замовника;
- здійснювати підготовку судових позовів, заяв, клопотань, скарг та інших документів,
які направленні на захист прав та законних інтересів Замовника;
- представляти інтереси Замовника в судах усіх рівнів, в органах виконавчої служби,
реєстраційної служби, прокуратури, правоохоронних органах та органах державної
фіскальної служби з будь-якого провадження, яке зачіпає права та законні інтереси
Замовника;
- проводити переговори з Кредитором Замовника з питань врегулювання
заборгованості;
- вчиняти інші дії необхідні для виконання п. 1.1. даного Договору.
2.4.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх
зобов’язань згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника;
3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ
3.1. Сторони домовились, що вартість послуг Виконавця за цим договором становить ____
(____________) відсотків від різниці між сукупною сумою вимог Кредитора до Замовника,
що становить __________ грн., та сумою, за яку буде врегульовано заборгованість Замовника
перед Кредитором.
3.1.1. На забезпечення надання Виконавцем послуг, Замовником сплачується авансовий
внесок, який включається до вартості послуг Виконавця, у наступному порядку:
- оплата ___________ грн. у строк до ________2018 року;
- оплата ____________грн. у строк до ________2018 року.
3.2. Документально підтверджені витрати Виконавця, що виникли під час надання послуг,
передбачених п.1.1 цього договору, додаються до визначеної п.3.1. цього договору вартості
послуг Виконавця та підлягають компенсації при оплаті таких послуг.
3.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється у день погашення заборгованості Замовника
перед Кредитором шляхом зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Датою
оплати вважається дата зарахування грошових коштів банківською установою на поточний
рахунок Виконавця.
4. ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1 Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до
____________ р. та може буде продовжений за згодою сторін, але в будь-якому разі діє до
повного виконання Сторонами своїх обов'язків.
4.2. Закінчення строку цього Договору, припинення надання послуг та/або розірвання
Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час

дії цього Договору, від оплати вже отриманих послуг, а також погашення заборгованості
перед Виконавцем.
4.3. Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику в разі несплати Замовником
послуг Виконавця відповідно до п. 3 даного Договору.
4.4. В разі припинення дії Договору з ініціативи Замовника кошти внесені Замовником згідно
п.3 даного Договору поверненню не підлягають.
4.5. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання
Договору можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть
відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2. Якщо умови договору будуть порушені з вини Замовника, то отримані Виконавцем
грошові кошти Замовнику не повертаються, а Виконавець звільняється від своїх обов’язків
та відповідальності за цим Договором
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили,
про які сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин
відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки,
снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні
перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі
енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових
осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх
виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій
і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.
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 не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного законодавства України.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
сторін, які мають однакову юридичну силу.
7.2. Зміни до даного Договору можуть бути внесені за домовленістю сторін, які
оформлюється додатковою угодою до цього Договору та є невід’ємною його частиною, якщо
інше прямо не передбачено чинним законодавством України.
7.3. 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.
7.4. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу.
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:
________________________________
_______, м. _______, вул. _______________,
буд. __, кв. ______
РНОКПП ________________
паспорт серія ____________, виданий
_______________________травня 1996 року

ВИКОНАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою
відповідальністю «_____________»
_______, м. _____, вул. ______________, буд.
____,
код ЄДРПОУ __________
п/р № ________________ в ПАТ КБ
«________________», код Банку ___________
Директор

__________________ / _______________/
____________________ /___________/
м.п.

