Договір публічної оферти
про надання правової (юридичної) допомоги
Адвокатське бюро «Дмитра Щеглова», (далі Бюро) ЄДРПОУ 43152216,
юридична адреса: 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, б. 56, офіс
58, в особі керуючого адвоката Щеглова Дмитра Сергійовича, що діє на підставі
Статуту, керуючись ст. 633, 634, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує
необмеженому колу фізичних осіб та юридичних осіб (далі Клієнт) укласти Договір про
надання правової допомоги.
Згодою з умовами цієї публічної оферти (акцепт) є оплата виставленого Бюро
рахунку. У цьому випадку вважається, що Клієнт цілком та безумовно погоджуєтесь з
усіма умовами нижчевикладеної публічної оферти (пропозиції), в повному обсязі і
безумовно приймає її. У цьому випадку договір вважається укладеним, а Бюро таким,
що прийняло на себе зобов’язання за Договором.
Клієнт, акцептуючи договір, дає свою добровільну і безумовну згоду Бюро на
збір, використання та обробку своїх персональних даних. Клієнт зобов’язаний
підтримувати повідомлені ним персональні дані й інформацію в актуальному стані та за
наявності підстав – їх уточнювати. Клієнт несе повну відповідальність за достовірність
наданої БЮРО інформації.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. КЛІЄНТ доручає, а БЮРО приймає на себе зобов’язання надавати правову
(юридичну) допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Договором.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БЮРО
2.1. БЮРО, приймає на себе зобов’язання з надання юридичної допомоги з приводу:
- представництва інтересів КЛІЄНТА в судах (усіх інстанцій та юрисдикцій), усіх
установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та
підпорядкування, та перед фізичними особами;
- надання усних та письмових консультацій;
- перевірка та аналіз договорів, складання договорів та протоколів розбіжностей;
- складання процесуальних документів;
- підготовка інших юридичних документів.
2.2. Виконуючи умови даного Договору, БЮРО 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.
2.3. При наданні вказаної в п. 2.1. Договору юридичної допомоги, БЮРО, як
представник КЛІЄНТА має повноваження на ведення справи в суді, органах державної
виконавчої служби, здійснює від імені особи, яку представляє, її процесуальні права та
обов'язки передбачені ст. 44, 47 КАС України, ст. 43, 49 ЦПК України, ст. 42, 46 ГПК
України, ст. 56, 61, 62 КПК України, та ст. 268, 269 КУпАП та ст. 19 Закону України
«Про виконавче провадження».
2.4. Безпосереднє представництво інтересів Клієнта від імені Бюро за цим договором
здійснює адвокат Щеглов Дмитро Сергійович (свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю № 1015 від 17.01.2012 р. видане Луганською обласною
КДКА), на підставі ОРДЕРУ виданого БЮРО. Крім того, адвокат Щеглов Дмитро
Сергійович має право підписувати, подавати та отримувати від імені КЛІЄНТА будь-які
документи необхідні для надання юридичної допомоги за Договором.
2.5. Бюро залишає за собою право залучати без погодження із КЛІЄНТОМ до
виконання доручення КЛІЄНТА інших адвокатів, юристів або спеціалістів на
договірних засадах.
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3. ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
3.1. КЛІЄНТ приймає на себе наступні зобов’язання:
3.1.1 Вчасно забезпечувати БЮРО всім необхідним для виконання його доручень,
передбачених цим Договором, в тому числі документами в необхідній кількості
екземплярів.
3.1.2. Оплачувати витрати, необхідні для виконання доручень.
3.1.4. Оплачувати юридичну допомогу у відповідності до умов розділу 4 Договору.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість правової (юридичної) допомоги складає 1000 грн за відпрацьовану
адвокатом годину.
4.2. Правову (юридичну) допомогу, КЛІЄНТ сплачує на підставі виставленого рахунку у
безготівковій формі на розрахунковий рахунок БЮРО. Сплата за рахунком є
підтвердженням прийняття КЛІЄНТОМ наданої правової (юридичної) допомоги в
повному обсязі та без зауважень.
4.3. У випадку внесення передплати, КЛІЄНТ приймає надану правову (юридичну)
допомогу на підставі акту приймання-передачі послуг (далі - Акт). Сканована копія
Акту з підписами Сторін, має повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами.
Послуги вважаються прийнятими КЛІЄНТОМ через 10 календарних днів після
надіслання Акту КЛІЄНТУ, якщо за цей час від нього не надійде обґрунтованих
зауважень.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. 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.
5.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана письмово
повідомити про їх настання іншу сторону не пізніше 72 годин.
5.3. БЮРО звільняється від відповідальності за спричинені негативні для КЛІЄНТА
правові наслідки, що виникли у зв’язку з набуттям чинності змін в законодавстві, про
які його представник не міг знати.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Даний договір укладений на строк до виконання зобов’язань та відповідно до ч. 3
ст. 631 ЦК України діє на відносини, що виникли між сторонами до його підписання.
6.2. Кожна із сторін має право відмовитись від даного договору, письмово попередивши
про це іншу сторону за три дні до моменту припинення дії договору.
7 ІНШІ УМОВИ
7.1. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним
законодавством України.
7.2. Строки виконання зобов’язань узгоджуються Сторонами у електронних листах.
7.3. Всі попередні переговори по договору, переписка, попередні домовленості з питань,
що так чи інакше стосуються даного Договору, мають юридичну силу.
7.4. Місцем надання послуг вважається юридична адреса БЮРО.
7.5. Цей Договір регулюється чинним законодавством України не залежно від місця
знаходження КЛІЄНТА.
7.6. Всі зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності з дня їх
оприлюднення на сайті www.smartadvokat.com.ua
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8 РЕКВІЗИТИ БЮРО
Адвокатське бюро «Дмитра Щеглова»
61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, б. 56, офіс 58
ЄДРПОУ 43152216
Харківське ГРУ АТ КБ “Приватбанк”
IBAN UA663515330000026005052131703
т. +38 050 216 24 01
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