
Договір № _____ 

про надання правової допомоги (абонентське обслуговування) 

м. Київ         «____» __________ 20___ р.  

____________________________________________________, у подальшому «КЛІЄНТ», в 

особі ________________________________________________________________, що діє на 

підставі _________________, з однієї сторони, та Адвокатське об’єднання «__________» в 

особі керуючого партнера _____________, далі «АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ», що діє 

на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. КЛІЄНТ доручає, а АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ приймає на себе зобов’язання 

надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором.  

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

2.1. АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ, на підставі звернення КЛІЄНТА, приймає на себе 

зобов’язання з надання наступної юридичної допомоги:  

2.1.1. Перевіряє відповідність вимогам українського законодавства внутрішніх документів 

КЛІЄНТА, візує їх, надає допомогу КЛІЄНТУ при підготовці та правильному оформленні 

вказаних документів.  

2.1.2. 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.  

2.1.3. Представляє у встановленому порядку інтереси КЛІЄНТА в господарських судах, 

судах загальної юрисдикції, адміністративних судах, а також в інших органах під час 

розгляду правових спорів.  

2.1.4. Партнери АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ та/або адвокати, (виступаючи як 

Захисники), здійснюють, у встановленому законом порядку, захист прав та законних 

інтересів КЛІЄНТА (його співробітників), у випадках, передбачених кримінально-

процесуальним законодавством та законодавством про адміністративні правопорушення 

України.  

2.1.5. Узагальнює та аналізує:  

- практику розгляду судових та інших справ;  

- спільно з іншими підрозділами КЛІЄНТА результати розгляду претензій;  

- практику укладення та виконання договорів;  

- надає КЛІЄНТУ пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.  

2.1.6. Надає консультації, висновки, довідки з правових питань, що виникають у КЛІЄНТА 

в процесі здійснення діяльності.  

2.1.7. Інформує КЛІЄНТА, на його запит, про зміни в законодавстві, організовує спільно з 

іншими підрозділами вивчення керівними працівниками та спеціалістами КЛІЄНТА 

нормативних актів, які стосуються їх діяльності.  

2.2. Виконуючи умови даного Договору, АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ, її партнери, 

адвокати та співробітники зобов’язуються, 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). 

Зазначена документація передається АДВОКАТСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННЮ за актом здачі-

приймання, який підписується сторонами договору.  

2.3. АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ має право покласти частину своїх обов’язків на іншу 

особу, з якою АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ укладає окремий договір. У випадку  


