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ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ  

ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ 

 

місто Київ                                                                                                                              «__» ______ 2021 року 

 
Адвокатське об’єднання «Племянніков і Партнери» (надалі за текстом – Адвокатське об’єднання), в 

особі Керуючого Партнера, Адвоката Племяннікова Б.Д. з однієї сторони,  

та 

________________________________________________ (надалі за текстом – Клієнт), з іншої сторони (а 

разом – Сторони), уклали договір про наступне: 

 

1.Предмет договору: 

1.1.У відповідності до даного Договору Адвокатське об’єднання  приймає на себе зобов’язання надавати 

правничу допомогу та представляти інтереси Клієнта у судах всіх інстанцій, а також у всіх державних та 

недержавних установах, організаціях будь-якої форми власності, в тому числі й у інших державних 

інспекціях та фондах у справі _________________________________________________________________ 

______________________________________________________ що має відношення до Клієнта, який 

зобов’язується виплатити Адвокатському об’єднанню  винагороду за надання правничої допомоги та 

представництво інтересів. 

2.Права та обов’язки Адвокатського об’єднання: 

2.1. Адвокатське об’єднання  гарантує, що надаючи обумовлені даним Договором послуги, буде виходити 

з принципу пріоритетності інтересів Клієнта, захисту його прав і свобод. 

2.2. Адвокатське об’єднання  має право: 

2.2.0.Залучати для надання правничої допомоги Адвокатів як з числа Адвокатського об’єднання так і 

Адвокатів що не входять до складу Адвокатського об’єднання, а саме: 

- Адвокат Племянніков Богдан Дементійович (свідоцтво №000038 від 04.09.2017 року);  

- Адвокат Мічуріна Олена Вікторівна (свідоцтво №000213 від 04.06.2018 року); 

- Адвокат Сосюра Олександр Миколайович (свідоцтво №6474/10 від 23.03.2018 року). 

2.2.0.1.Вищезазначений перелік, не є вичерпний і може бути змінено в односторонньому порядку на 

розсуд Адвокатського об’єднання попередньої згоди Клієнта. 

2.2.1.Доручати третім особам (на розсуд Адвокатського об’єднання) виконання умов даного Договору, в 

тому числі але не виключно, Адвокатам які не входять в склад Адвокатського об’єднання, їх помічникам 

(відомості про яких внесені до Єдиного реєстру адвокатів України і на яких поширюється дія Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про помічника адвоката) а також 

помічникам адвокатів (за письмовим доручення Адвокатського об’єднання) які входять в склад 

Адвокатського об’єднання та/чи закріплені за відповідним Адвокатом в Адвокатському об’єднанні і 

відомості про яких внесені до Єдиного реєстру адвокатів України і на яких поширюється дія Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про помічника адвоката. 

2.2.2.Самостійно визначати достатній для захисту прав і інтересів Клієнта обсяг надання правничої 

допомоги; 

2.2.3.Представляти інтереси Клієнта в судах всіх інстанцій, органах Державної виконавчої служби (а також 

перед Приватними виконавцями), органах Міністерства внутрішніх справ України, органах Міністерства 

юстиції України та їх підрозділах, органах Прокуратури, а також в інших державних та недержавних 

підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх форми власності чи організаційно правової 

форми, перед будь-якими фізичними особами незалежно від їх громадянства з усіма правами, без 

обмежень (окрім зазначених в п.2.4 даного Договору), які передбачені чинним процесуальним 

законодавством України, та іншими нормативно-правовими Актами, Законами; 

2.2.3.1. Також, представляти інтереси, та подавати і отримувати будь-які документи в інтересах та від імені 

Клієнта в Європейському суді з прав людини, в будь-яких міжнародних арбітражних судах, в тому числі 

але не виключно в Лондонському арбітражному суді, Спортивному арбітражному суді, в будь-яих органах 

та безпосередньо в самому ФІФА (FIFA), антидопінгових комісіях, в будь-яких органах Інтерполу, в тому 

числі і Комісії по контролю за файлами Інтерполу. 

2.2.4.В односторонньому порядку розірвати даний договір, при порушенні Клієнтом умов даного 

Договору, в частині ненадання необхідної для надання правничої допомоги та представництва інтересів 
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інформації та/або ненадання інформації у повному об’ємі, а також за умови, якщо Клієнт діє в супереч 

порадам Адвокатів Адвокатського об’єднання чи Адвокатів, залучених додатково Адвокатським 

об’єднанням, у випадку несвоєчасної та/чи неповної оплати зазначених в п.4 даного Договору та Додатку 1 

до даного Договору коштів, а також у випадку, коли Клієнт після укладення даного Договору без 

погодження з Адвокатським об’єднанням укладе договір про надання йому правової допомоги з іншим 

адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням). 

2.2.5.Адвокатське об’єднання, має право на власний розсуд і у будь-який зручний спосіб повідомити 

Клієнта про розірвання даного Договору. 

2.3.Також, підписуючи даний Договір, Клієнт надає Адвокатському об’єднанню, Адвокатам залученим 

додатково Адвокатським об’єднанням, їх помічникам (відомості про яких внесені до Єдиного реєстру 

адвокатів України і на яких поширюється дія Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Положення про помічника адвоката) та помічникам адвокатів які входять в склад Адвокатського 

об’єднання та/чи закріплені за відповідним адвокатом в Адвокатському об’єднанні і відомості про яких 

внесені до Єдиного реєстру адвокатів України і на яких поширюється дія Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», Положення про помічника адвоката, право абсолютного доступу до всієї 

необхідної інформації, що стосується (має відношення до) Клієнта, в тому числі але не виключно до 

інформації що містить (становить) Комерційну таємницю, до інформації що містить (становить) Лікарську 

таємницю, до інформації що містить (становить) Банківську таємницю, до інформації що містить 

(становить) будь-які персональні дані Клієнта. 

2.4. Адвокатське об’єднання не має право: 

- отримувати в органах Державної виконавчої служби (а також у Приватних виконавців) будь-які Вимоги 

що, зобов’язують клієнта вчинити певні дії. 

- отримувати в органах Прокуратури (в тому числі але не виключно в Генеральній прокуратурі України, 

регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, Спеціальній 

антикорупційній прокуратурі) та органах Міністерства внутрішніх справ (Поліції), в Національному 

антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, повістки, повідомлення про підозру, 

повідомлення про завершення досудового розслідування та обвинувальний Акт.  

2.4.1.Інші обмеження, окрім  зазначених в п.2.4 даного Договору відсутні. 

3.Права та обов’язки Клієнта: 

3.1.Клієнт зобов’язаний:  

3.1.1.Дотримуватись умов надання своєчасної, повної і достовірної інформації про обставини, що мають 

значення по справі, надавати необхідні для захисту та належного представництва інтересів документи, речі 

та інші матеріали, які є в його розпорядженні та/чи володінні; 

3.1.2.Своєчасно та у повному обсязі оплатити витрати пов’язані із наданням правничої допомоги та 

представництва інтересів; 

3.1.3.Не пізніше 3 (трьох) робочих днів повідомляти про послідуючу відмову від правничої допомоги 

згідно з цим Договором. 

3.1.4.У випадку наявності претензій чи зауважень щодо обсягу чи якості надання правничої допомоги та 

представництва інтересів, протягом 3 (трьох) календарних днів, звернутись до Адвокатського об’єднання з 

відповідною претензією чи зауваженнями. 

3.2.Клієнт має право: 

3.2.1.Вимагати якісного надання правничої допомоги та представництва інтересів; 

3.2.2.В односторонньому порядку розірвати договір, але лише за умови порушення Адвокатським 

об’єднанням умов даного Договору, в частині неякісного або несвоєчасного надання правничої допомоги. 

4.Оплата послуг та компенсація додаткових витрат: 

4.1.Клієнт зобов’язується за надання правничої допомоги сплачувати Адвокатському об’єднанню плату, 

обумовлену даним Договором та Додатком 1 до нього. 

4.2.У випадку досягнення позитивного результату на користь Клієнта, останній зобов’язується сплатити 

Адвокатському об’єднанню грошову винагороду, визначену даним Договором та Додатком 1 до даного 

Договору, якщо така винагорода визначалась. 

4.3.Всі додаткові витрати, пов’язані із наданням правничої допомоги, компенсуються Адвокатському 

об’єднанню зі сторони Клієнта. 

5.Конфіденційність, згода на доручення: 

5.1.Адвокатське об’єднання не вправі розголошувати інформацію, яка стала відома йому від Клієнта, під 

час виконання професійних обов’язків, передбачених Даним договором та/чи чинним законодавством 
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України. 

5.2.Клієнт не вправі розголошувати інформацію будь-якого характеру, яка стала йому відома під час 

ведення справ з Адвокатським об’єднанням, особливо, не має права розголошувати інформацію, яка може 

нашкодити діловій репутації Адвокатського об’єднання чи його Адвокатам які входять до складу 

Адвокатського об’єднання або були залучені окремо, у будь-який час, незалежно від  країни перебування 

та громадянства Клієнта. 

5.3.Клієнт підписуючи даний Договір, підтверджує той факт, що він не заперечує щодо доручення третім 

особам (на розсуд Адвокатського об’єднання) виконання умов даного Договору, в тому числі але не 

виключно, Адвокатам які не входять в склад Адвокатського об’єднання, їх помічникам (відомості про яких 

внесені до Єдиного реєстру адвокатів України) а також помічникам адвокатів (за письмовим доручення 

Адвокатського об’єднання) які входять в склад Адвокатського об’єднання та/чи закріплені за 

відповідним Адвокатом в Адвокатському об’єднанні і відомості про яких внесені до Єдиного реєстру 

адвокатів України. 

6.Дія договору: 

6.1.Даний договір, якщо він не буде достроково припинений в односторонньому порядку, є безстроковим 

та набирає юридичної сили з моменту його підписання Сторонами. 

7.Доручення: 

7.1.У випадках, передбачених даним Договором та на розсуд Адвокатського об'єднання, Адвокатське 

об'єднання має беззаперечне право на надання Доручення на вчинення тих чи інших дій, колом осіб, 

визначених даним Договором та вказаних в Дорученні на виконання умов даного Договору, реалізацію 

прав Адвокатського об’єднання та його обов’язків згідно даного Договору в  інтересах Клієнта. 

7.2.Доручення видається в письмовій формі (на розсуд Адвокатського об’єднання) і є невід’ємною 

частиною даного Договору, тобто, документом, що підтверджує повноваження пред’явителя, вказаного в 

Дорученні за місцем вимоги. 

7.3.Права та обов’язки визначені в Дорученні, особи зазначеної в Дорученні не можуть бути ширшими ніж 

ті, які визначені в даному Договорі. 

7.3.1.Права та обов’язки  визначені в Дорученні, особи зазначеної в Дорученні можуть бути зменшені на 

розсуд Адвокатського об’єднання та/чи в інтересах Клієнта, чи у випадках, визначених Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про помічника адвоката. 

8.Інші положення: 

8.1.Сторони, підписуючи даний Договір, засвідчують про свій намір здійснити передбачені цим договором 

дії та дотримуватись положень даного Договору. 

8.2.Сторони, підписуючи даний Договір засвідчують про відсутність будь-якого примусу та/чи будь-якого 

іншого виду тиску. 

8.3.Умови даного Договору можуть бути змінені за згодою Сторін. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ: 
 

Адвокатське об’єднання 

«Племянніков і Партнери» 

Код ЄДРПОУ: 42752766 

Адреса: 04074, Україна, місто Київ, вулиця 

Автозаводська, будинок 24/2, офіс 417 

Рахунок №: 

UA22 305299 00000 26007046202125  

в АТ «КБ «ПриватБанк» 

Платник Єдиного податку, 3 гр., 5% 

Ел.пошта: info@psp-lawyers.com 

Телефон: +38 (066) 004-38-25 

 

Керуючий Партнер: 

______________/Б. Д. Племянніков              

Клієнт 

_____________________________________________ 

Дата народження: ___________________________ 

Адреса: _____________________________________ 

Ел.пошта: відсутня 

Телефон: відсутній 

 

Клієнт: 

______________ / ___________ 
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ДОДАТОК 1 

До Договору про надання правничої допомоги та представництво інтересів 

 

місто Київ                                                                                                                                   «__» _______ 2021 року 

 

Адвокатське об’єднання «Племянніков і Партнери» (надалі за текстом – Адвокатське об’єднання), в особі 

Керуючого Партнера, Адвоката Племяннікова Б.Д. з однієї сторони,  

та 

________________________________________________ (надалі за текстом – Клієнт), з іншої сторони (а разом 

– Сторони), уклали даний Додаток 1 (далі – Додаток) до Договору про надання правничої допомоги та 

представництво інтересів (далі – Договір) про наступне: 

1.На виконання п.п.4.1, 4.2, п.4 Договору, Сторони дійшли згоди встановити наступний порядок та розміри 

грошової винагороди Адвокатського об’єднання, а саме: 

- сума у розмірі _________________ (__________________________________________) _______, ____ _______, 

основна винагорода, яка сплачується в день підписання Договору. 

- сума у розмірі _________________ (__________________________________________) _______, ____ _______, 

основна винагорода, яка погодинна вартість роботи Адвоката. 

2.За виконання інших доручень від Клієнта, може встановлюватись окрема плата, шляхом надання окремого 

рахунку. Під іншими дорученнями розуміються будь-які інші дії, не пов’язані із участю адвоката у судовому 

засіданні. 

3.Адвокатське об’єднання не бере на себе витрати пов’язані зі сплатою судових зборів, такі витрати 

покладаються виключно на Клієнта. 

4.Сторони визнали умови визначені даним Додатком сприятливими для них та такими, що є задовільними для 

кожної зі Сторін. 

5.Даний Додаток а також безпосередньо і сам Договір є конфіденційним і не підлягає розголошенню будь-

яким третім особам. 

6.Даний Додаток є невід’ємною частиною Договору. 

 

Адвокатське об’єднання 

«Племянніков і Партнери» 

Код ЄДРПОУ: 42752766 

Адреса: 04074, Україна, місто Київ, вулиця 

Автозаводська, будинок 24/2, офіс 417 

Рахунок №: 

UA22 305299 00000 26007046202125  

в АТ «КБ «ПриватБанк» 

Платник Єдиного податку, 3 гр., 5% 

Ел.пошта: info@psp-lawyers.com 

Телефон: +38 (066) 004-38-25 

 

Керуючий Партнер: 

______________/Б. Д. Племянніков 

Клієнт 

_____________________________________________ 

Дата народження: ___________________________ 

Адреса: _____________________________________ 

Ел.пошта: відсутня 

Телефон: відсутній 

 

Клієнт: 

______________ / ___________ 
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