
 

           ДОГОВІР № ________ 

про надання послуг у сфері права 

 

 

м. Львів                «___» _____ 2020 р. 

 
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СОНЬКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ,  названий в 

подальшому Виконавець,  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «_________________», (ЄДРПОУ ________),  

надалі Замовник, в особі директора _____________ , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в 

подальшому разом Замовник та Виконавець іменуються як Сторони, і окремо – Сторона, уклали цей Договір 

про надання послуг, надалі - Договір про таке: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується протягом 

визначеного в Договорі строку надавати за плату наступні послуги, у тому числі консультаційні (надалі - 

"послуги"), які полягають в: 

1.1.1. Роз’ясненні норм діючого законодавства України у __________, а саме щодо  ____________. 
1.1.2. Здійснення юридичного супроводу та допомоги у підготовці документів , а також щодо самого 

_______________________________ на Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», 

код ЄДРПОУ: ______________. 

1.1.3. Отримання _________________ за дорученням Замовника. 

1.2. Виконавець надає Послуги Замовнику протягом терміну дії даного Договору в усній формі, окрім 

послуг зазначених у п. 1.1.3. цього Договору 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Виконавець зобов’язаний: 

2.1.1. Надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк, у порядку та формі визначеними 

цим Договором. 

2.1.2. Самостійно та власними силами вживати всіх необхідних заходів та вчиняти всі необхідні дії 
щодо забезпечення надання Замовнику якісних послуг, в строки визначені цим Договором; 

2.1.3. Не передавати третім особам ніякої інформації, отриманої при наданні послуг за цим Договором, 

а також іншої інформації, що стала йому відома в зв'язку з цим Договором, без письмової згоди Замовника, 

окрім випадків, коли обов'язковість надання такої інформації прямо не передбачена чинним законодавством 

в Україні. Сторони домовились, що умови даного Договору, а також вхідна та вихідна інформація може бути 

цікава конкурентам, а відповідно становить комерційний інтерес тому домовились вважати всю надану та 

отриману інформацію конфіденційною, що значить, що розповсюдження такої інформації може відбуватись 

тільки за згодою сторін оформленою у вигляді додатку до даного Договору. 

2.1.4. У випадку, якщо під час надання послуг Виконавець виявить обставини, що перешкоджають 

виконанню умов Договору, не з вини Сторін, Виконавець повинен сповістити про це Замовника. Характер та 

вартість додаткових послуг, необхідність яких викликана такими обставинами, будуть узгоджуватися з 

Замовником окремими Додатковими угодами, які є невід’ємними частинами даного Договору, до початку 
надання таких додаткових послуг. 

2.2. Замовник зобов’язаний: 

2.2.1. Не вимагати від Виконавця надання послуг що суперечать чинному законодавству України. 

2.2.2. Вчасно попереджати Виконавця про внесення змін та вимог до послуг. В разі виникнення таки 

обставин, що тягнуть за собою зміну обсягу надання послуг, та/або зміну вартості надання послуг, укладається 

Додатково угода до цього Договору.  

2.2.3. Оплатити та прийняти від Виконавця надані послуги у порядку, визначеному цим Договором, або 

надати обґрунтовану письмову відмову від їх прийняття. 

2.3. Виконавець має право: 

2.3.1. З метою надання послуг, у відповідності до цього Договору, використовувати власні 

інформаційні ресурси, напрацьовані методи та прийоми збору та аналізу інформації, отримувати всі необхідні 
консультації, а також залучати відповідних спеціалістів, якщо це може прискорити процес надання послуг чи 

значно підвищити їх якість; 

2.3.2. Отримувати від Замовника інформацію та документи необхідні для надання послуг за цим 

Договором; 

2.3.3. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором. 

2.4. Замовник має право: 

2.4.1. Отримати якісні послуги в об’ємі та в строк визначені цим Договором; 

2.4.2. Вносити, за умови попереднього письмового погодження з Виконавцем, зміни до вимог, які були 

визначені ним до послуг.  



 

 

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ 

3.1. Замовник проводить оплату послуг Виконавця у відповідності до умов даного Договору.  

3.2. Договірна вартість послуг становить:  ______________ ( _________________ гривень 00 коп.) 

3.3. Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг, зазначену в п. 3.2. цього Договору 

шляхом  здійснення оплати вказаної ___________. 

3.4. Договірна вартість може бути змінена за взаємною згодою Сторін шляхом підписання Додаткової 

угоди. 

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

4.1. Надання послуг Замовнику за цим Договором починається з моменту нарахування грошових 

коштів, що визначені у п.3.2 цього Договору на картковий рахунок Виконавця, у відповідності до п.3.3 цього 

Договору. 

4.2. Надання Виконавцем послуг за цим Договором закінчується після отримання бланку Дозволу, що 

супроводжується підписанням Акта виконаних робіт.  

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У випадку неможливості виконання умов даного Договору, що виникла з вини Виконавця, він 
зобов’язаний сплатити Замовнику суму, фактично отриману ним за даним Договором,  але, за умови, якщо 

таки обставини виникла не з причин невиконання Замовником своїх зобов’язань за даним Договором.  

5.2 У випадку неможливості виконання умов даного Договору, що виникла з вини Замовника, він 

зобов’язаний сплатити Виконавцю суму, фактично наданих послуг, на момент встановлення таких обставин, 

про що сторони домовляються шляхом укладання Додаткової угоди. 

5.3 Після підписання Договору всі попередні домовленості, стосовно нього, які можуть бути 

зафіксовані в кореспонденції тощо, або  в інший спосіб, втрачають свою силу.  

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами. 
6.2. При неможливості вирішення спору шляхом переговорів, подальше його врегулювання 

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у судовому порядку.  

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

7.1. У випадку, якщо виникнуть обставини, які роблять неможливим повне або часткове виконання 

зобов’язань по даному Договору будь-якою з Сторін, а саме: обставини непереборної сили - повені, 

землетруси,  пожежі, стихійне лихо тощо; події соціального життя: війни, революції тощо; зміни в 

законодавстві України та нормативно - правових актів, що вступили в силу протягом дії цього Договору; 

рішення державних службовців (в межах їх компетенції),на яких покладені обов’язки забезпечення порядку 

видачі дозволів Державної служби гірничого нагляду (у випадках що можуть збільшити термін виконання 

умов даного Договору) та інші обставини, що не залежать від Сторін - виконання зобов’язань за цим 

Договором припиняється на терміну дії форс-мажорних обставин. 
7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана терміново повідомити іншу 

Сторону про настання подібних обставин у письмовій або  формі. Інформація щодо зазначених вище названих 

обставин повинна містити у собі дані що до характеру обставин, а також, коли це можливо, оцінку їхнього 

впливу на виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань. 

 

8. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

8.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання його умов Сторонами 

та підписання Акта. 

8.2. Всі додатки до цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що 

вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

8.3. Розірвання Договору раніше строку, на який він був укладений, може мати місце як за згодою 
Сторін, так і в судовому порядку. 

8.4. У випадках, які не передбачено Договором, Сторони керуються вимогами законодавства України. 

8.5. Договір укладено у двох примірниках, які є ідентичними і мають однакову юридичну силу. Кожна 

зі сторін має один примірник цього Договору. 

8.6. Строк виконання умов цього Договору встановлюється 30 робочих днів з моменту оплати, згідно 

пункту 3.2. цього договору.  

 

 



 

 

 

 

 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ВИКОНАВЕЦЬ       ЗАМОВНИК 

ФОП СОНЬКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ТОВ «____________________________» 
Адреса: 74214, Херсонська обл., 

Нововоронцовський район, село Золота Балка, 

ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 117  
ІПН 3255009615 ; 

Рахунок : __________________________  в ПАТ  КБ 

"Приватбанк"; 

 
 

Адреса: __________________________,  

Код ЄДРПОУ   ____________________ 

 
  

 

 

 

______________________Сонько О.О. 

                
(підпис)

 

 

Директор  

ТОВ «_____________________________» 

 

__________________ _________________.  

М.П.                             
(підпис)

 
  

 

 


