
 
 

Договір приєднання 

 про надання юридичних послуг 

м. Харків                                                                                                                2020 рік. 

Даний Договір є офіційної, публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Блудова 
Володимира Михайловича,  реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
3307004935 (надалі - «Виконавець»),  укласти Договір на зазначених нижче умовах, що 
адресовано необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (надалі – «Замовник») 

1. Предмет Договору 

В порядку та на умовах, погоджених Сторонами у цьому Договорі, Виконавець зобов’язується 
надавати Замовнику юридичні послуги (надалі - «Послуги»), визначені умовами даного 
договору.  

Даний Договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, його 
умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб. 

Відповідно до положень статей 641, 643 Цивільного кодексу України, вчиняючи дії, які свідчать 
про прийняття пропозиції укласти договір, Замовник вважається таким, що погодив умови 
даного правочину та фактично обізнаний з положенням даного договору. 

1.1. З метою належного надання послуг за Договором Замовник зобов'язується до початку 
виконання  своїх зобов'язань Виконавцем обрати тарифний пакет обраних юридичних 
послуг (перелік згідно п.1.2. даного договору) і здійснити оплату послуг у сумі, 
передбаченій умовами замовленого Тарифного пакету. 

 

1.2. До переліку можливих послуг входять наступні пакети юридичних послуг: 

1.2.1 Пакет «Базовий» включає в себе: 

(a) Консультації (усні) з приводу укладання будь-яких угод між фізичними особами  (договір 
купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, отримання кредитів, займів, боргові розписки 
тощо). 

(b) Консультації (усні) з правових питань (субсидія, поводження з органами Національної 
поліції, отримання довідок, податки, адміністративні справи тощо). 

(c) Правовий  аналіз та контроль документообігу фізичної особи (перевірка належним чином 
оформлених документів на нерухоме майно, земельну ділянку, спадщина, заповіт, страхування,  
реєстрація тощо). 

1.2.2. Пакет «Оптимальний» включає в себе: 

(a) Консультації (усні) з приводу укладання будь-яких угод між фізичними особами  (договір 
купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, отримання кредитів, займів, боргові розписки 
тощо). 



 
 

(b) Консультації (усні) з правових питань (субсидія, поводження з органами Національної 
поліції, отримання довідок, податки, адміністративні справи тощо). 

(c) Правовий  аналіз та контроль документообігу фізичної особи (перевірка належним чином 
оформлених документів на нерухоме майно, земельну ділянку, спадщина, заповіт, страхування,  
реєстрація тощо). 

(d) Допомога у врегулюванні спорів, що виникають внаслідок невиконання чи неналежного 
виконання зобов’язань (письмові рекомендації), розробка докладних інструкцій. 
(e) Розробка звернень, заяв тощо для подання у державні установи, комунальні підприємства, 
органи Національної поліції тощо. 
 

1.2.3. Пакет «Максимальний» включає в себе: 

(a) Консультації (усні) з приводу укладання будь-яких угод між фізичними особами  (договір 
купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, отримання кредитів, займів, боргові розписки 
тощо). 
(b) Правовий супровід, участь під час переговорів щодо зміни типових правочинів з 
урахуванням прав клієнта (1 раз на місяць). 
(c) Консультації (усні)  з правових питань (субсидія, поводження з поліцією, отримання 
довідок, податки, адміністративні справи тощо). 
(d) Правовий  аналіз та контроль документообігу фізичної особи (перевірка належним чином 
оформлених документів на нерухоме майно, земельну ділянку, спадщина, заповіт, страхування,  
реєстрація тощо). 
(e) Допомога у врегулюванні спорів, що виникають внаслідок невиконання чи неналежного 
виконання зобов’язань (писемні рекомендації), розробка докладних інструкцій. 
(f) Розробка звернень, заяв тощо для подання у державні установи, комунальні підприємства, 
органи Національної поліції тощо. 
(g) Супровід клієнта під час взаємодії з органами влади, у тому числі виїзд адвоката на місце 
ДТП (1 раз на місяць). 
 

 1.2.4. Здійснюючи оплату замовленої послуги Замовник вказує пакет послуг, що обирається ним 
на сайті www.bludovpartners.com, за вартістю вказаною на сайті.   

1.3. Обсяг Послуг може час від часу обмежуватися або розширюватися Замовником, проте, за 
умови, що будь-яке суттєве розширення повинно бути заздалегідь узгоджено з Виконавцем. 

1.4. Суттєве розширення послуг Замовником під цим розуміється послуги, що не входять в 
його пакет який він обрав п.1.1.  

2. Порядок  взаємодії Сторін. 

2.1. Послуги надаються Виконавцем в робочі дні (9:00-18:00) за місцевим часом або в інший 
час, якщо це буде необхідно для найбільш ефективного захисту інтересів Замовника на умовах, 
погоджених Сторонами. 

http://www.bludovpartners.com/


 
 
2.2.  Послуги надаються Виконавцем на підставі запитів (завдань) Замовника. Такі запити 
оформлюються відповідно до умов обраного пакету послуг в усній формі, та повинні містити 
чітке формулювання питання та/або завдання і бажаний термін виконання. 

2.3. Обсяг послуг, що надаються, їх вартість та порядок надання, визначається умовами замовленого 
Замовником відповідного пакету послуг. 

2.4. Умови пакетів послуг публікуються адміністрацією ресурсу на Сайті. Виконавець 
залишає за собою право вносити зміни в умови пакетів послуг в будь-який момент і на свій 
розсуд. У разі внесення змін до умов пакетів послуг, такі зміни вступають в силу з моменту 
розміщення змінених умов на сайті. 

2.5. Якщо Замовник протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання доступу до пакету послуг, 
не заявив претензій до якості та обсягу наданих послуг, послуги вважаються прийнятими 
користувачем належним чином, шляхом висловлення мовчазної згоди. Претензії, щодо якості 
послуги, предявлені Замовником після закінчення триденного терміну з моменту їх придбання, 
Виконавцем не розглядаються. 

2.6. Послуги вважаються наданими належним чином в момент надання Замовнику доступу 
до користування обраним пакетом послуг після його оплати (розміщеним на сайті: 
http://www.bludovpartners.com/). Підписання користувачем Акта прийому-передачі наданих 
послуг не потрібно 

2.7.  Замовник зобов`язується вчасно надавати Виконавцю всі необхідні матеріали і всю 
інформацію, необхідну для надання юридичних послуг. 

2.8. При виникненні претензії, повязаної з неотриманням оплачених послуг, Виконавец ь 
протягом 48 годин з моменту отримання письмової претензії, повинен її розглянути та надати 
відповідь. 

2.9. Повернення отриманих Виконавцем грошових коштів (абонентської плати), їх видача і 
переклад на рахунки інших користувачів не проводиться, крім випадків, прямо встановлених 
чинним законодавством. 

 

    3. Права та обов’язки Сторін 

3.1 Виконавець зобов’язується: 

(а) надавати Замовнику Послуги відповідно до умов цього Договору на високопрофесійному 
рівні та у мінімально можливий термін; 

(b) надавати Послуги згідно цього Договору силами Виконавця, з призначенням відповідального 
виконавця або із залученням третіх осіб; 

(c) забезпечувати конфіденційність, у відповідності з чинними правилами професійної 
відповідальності та будь - якої не загальновідомої інформації або документів, які передаються, 
або доступ до яких надається Замовником Виконавцю для цілей надання Послуг або у зв’язку з 
наданням Послуг. 



 
 
3.2 Виконавець має право: 

(a) отримувати від Замовника оплату Послуг у порядку і на умовах, визначених цим Договором; 

(b) призупинити (до дати здійснення платежу) надання Послуг Замовнику у випадку затримки 
Замовником оплати Послуг більш ніж на 5 робочих днів, письмово проінформувавши про це 
Замовника; 

(c) запитувати у Замовника документи та інформацію, що необхідні для виконання своїх 
зобов’язань. При неподанні чи подачі не в повному обсязі таких документів та інформації-
надавати Послуги відповідно до наявних матеріалів і не нести відповідальності, якщо ненадання 
Замовником документів вплинуло на якість Послуги; 

(d) публікувати в засобах масової інформації новини/прес-релізи, щодо юридичного супроводу 
справ Замовника (включаючи інформацію щодо судових спорів), крім випадків письмової 
заборони Замовника на розміщення Виконавцем зазначених публікацій або якщо такі публікації 
можуть привести до розголошення конфіденційної інформації Замовника. 

 3.3. Замовник зобов’язується: 

(a) у кожному окремому випадку чітко та вичерпно надавати Виконавцю розпорядження 
стосовно завдань та робіт, які мають виконуватися Виконавцем в межах об’єму обраного пакету 
Послуг, що надаються за цим Договором. Визначати коло осіб, які мають право від імені 
Виконавця надавати такі розпорядження, невідкладно інформувати Виконавця про зміну кола 
таких осіб, в іншому випадку – прийняти від Виконавця Послуги як належні; 

(b) вчасно забезпечувати Виконавця додатковою (чи новою) інформацією і документами, 
необхідними для надання Послуг, у тому числі за запитом Виконавця; 

(c) оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов, визначених в р.5.6 цього Договору; 

3.4. Замовник має право: 

(a) отримати Послуги в обсязі і на умовах, визначених цим Договором. 

4. Додаткові домовленості 

 4.1. Представництво інтересів у певних справах. 

4.2 Конфлікт інтересів. 

(а) Сторони цим визнають можливість виникнення конфлікту інтересів між вже існуючими 
клієнтами Виконавця та Замовником ( у тому числі щодо судової справи). Цим Замовник 
погоджується, що якщо Виконавець не представляє інтереси Замовника у певній справі (у тому 
числі судовій), то Виконавець має право представляти інтереси іншого клієнта, що має 
протилежний інтерес відносно інтересу Замовника. 

(b) Сторони визнають, що Замовник може мати різні афілійовані особи (материнські, дочірні 
компанії тощо). Цим погоджено, що представництво інтересів Замовника Виконавцем не надає 
підстави для виникнення відносин «юрист/адвокат-Замовник» між Виконавцем та будь-якою 
афілійованих осіб Замовника, яку Виконавець безпосередньо не представляє. Відповідно, 



 
 
представництво інтересів Замовника не надає підстав для виникнення будь-якого конфлікту 
інтересів у випадку, якщо інші клієнти Виконавця мають інтереси, що суперечать інтересам 
будь-якої з цих афілійованих осіб. 

5. Спосіб оплати 

5.1.Послуги, що надаються за договором, можуть бути оплачені виключно банківською картою 
Замовника. Функція привязки банківської карти доступна користувачу в на сайті 
http://www.wayforpay.com  Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в українських 
гривнях. 
5.2. Оплата банківською картою проводиться через платіжну систему http://www.wayforpay.com 

5.3. Після першої оплати послуг Замовником  і отримання згоди Замовника на привязку карти 
в платіжній системі (проставлення «галочки» про згоду), списання коштів з карти користувача 
відбувається автоматично, на умовах обраного Пакету і не вимагає додаткової згоди (дії) 
користувача. 

5.4. Користувач має право в будь-який момент скасувати функцію автоматичної оплати 
банківською картою, зазначивши відповідні дії на сайті платіжної системи (відміна 
автоматичного списування).У такому випадку, автоматичного списання коштів з банківської 
карти не відбувається.  

6. Розрахунки 

6.1. При замовленні відповідного пакету Послуг Замовник вносить першу абонентську плату і 
оплачує послуги, заповнивши фрейм платіжної системи (спеціальну форму) і натиснувши 
кнопку оплатити. Всі наступні платежі списуються із закріпленої банківської карти 
користувача автоматично, у розмірі замовленого Замовником пакету Послуг. Здійснюючи 
оплату послуг, згідно п.п.6.1. даного договору, в обов’язковому порядку, в призначенні платежу 
Замовник зазначає пакет послуг.   

6.2. Строки внесення Замовником абонентської плати, обліковий період надання послуг, а 
також дата чергового автоматичного списання абонентської плати визначаються пакетом 
послуг 

6.3.Утримання (списання) нарахованої абонентської плати здійснюється Виконавцем за 
допомогою платіжної системи  в останній день облікового періоду, починаючи з останнього 
дня попереднього облікового періоду по передостанній день поточного облікового періоду, з 
сум, які перебувають на балансі банківської карти, привязаною до облікового запису 
Замовника. 

6.4. У разі порушення термінів оплати послуг (неможливості списання абонентської плати, 
зважаючи на брак коштів на банківській картці Замовника), Виконавець залишає за собою 
право призупинити Замовникові доступ до послуг (згідно п.3.2. (b)) до моменту внесення 
абонентської плати (списання коштів з картки). 

6.5.Послуги вважаються сплаченими в момент надходження грошових коштів на 
розрахунковий рахунок Адміністрації інформаційного ресурсу. 

http://www.wayforpay.com/
http://www.wayforpay.com/


 
 
7. Відповідальність Сторін. 

7.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору, винна Сторона несе 
відповідальність у відповідності до норм чинного законодавства України. 

8. Конфіденційність 

8.1. Сторони домовилися дотримуватися суворої і виняткової конфіденційності стосовно будь-
якої інформації, отриманої ними у зв’язку з виконанням цього Договору. Зазначена інформація 
ні в якому разі не може бути передана третій особі без взаємного узгодження Сторін, крім 
випадків, прямо передбачених законодавством України. У випадку порушення цієї умови винна 
Сторона несе відповідальність відповідно до розділу 7 цього Договору. 

8.2. Опублікування в засобах масової інформації новин/прес-релізів щодо юридичного 
супроводу Виконавця справ Замовника (включаючи інформацію щодо судових спорів), не є 
порушенням пункту 8.1. цього Договору. 

9. Суперечки 

9.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться у відповідності з Законодавством України. 

9.2. Будь-який спір (надалі - «Спір»), який виникає з цього Договору або у зв’язку з ним 
(включаючи спір стосовно існування, чинності або припинення цього Договору або наслідків 
його недійсності), вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 
підсудністю такого спору відповідно до вимог чинного законодавства України. 

9.3. Заходи досудового врегулювання спору застосовуються Сторонами опціонально, тобто за 
власним бажанням. Кожна Сторона має право звернутися безпосередньо до суду для 
врегулювання спору, що виникає з цього Договору, без застосування заходів досудового 
врегулювання спору. 

10. Зміни до Договору 

10.1.  Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Пропоновані можливості і / 
або відкликати Договір приєднання в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін до 
Договору приєднання, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту 
Пропоновані можливості на сайті ресурсу за адресою: http://www.bludovpartners.com/, якщо 
інший термін вступу змін в силу не визначений додатково. 

11. Строк дії Договору 

11.1. Договір набуває чинності з моменту вчинення Замовником дій, спрямованих на акцепт 
Договору приєднання і діє до моменту його розірвання (отримання Замовником електронного 
повідомлення про розірвання договору). 

11.2. Договір може бути розірваний достроково, у випадках встановлених чинним 
законодавством. 

11.3. Договір може бути розірваний за згодою Сторін. 



 
 
11.4. Виконавець має право припинити дію Договору з власної ініціативи до закінчення терміну, 
зазначеного в п.11.l. цього Договору виключно з наступних підстав: 

11.3.1. Замовник невмотивовано перешкоджає вчиненню Виконавцем дій, які повязані з 
наданням Послуг, передбачених цим Договором. 

11.4. Замовник має право припинити дію цього Договору в будь-який час до закінчення терміну, 
зазначеного в п. 11.1. цього Договору, шляхом письмового повідомлення Виконавця за 30 
(тридцять) робочих днів до запланованої дати припинення Договору.  

12. Повідомлення 

12.1. Всі повідомлення за цим Договором здійснюються Сторонами у письмовому вигляді 
(шляхом направлення листів, електронних листів, телеграм або факсимільних повідомлень). 
Документи, передані за допомогою факсимільного зв’язку, мають повну юридичну силу при 
подальшому наданні оригіналів документів протягом 20 календарних днів. У разі ненадання 
оригіналів у зазначений строк документи, передані за допомогою факсимільного зв’язку, не 
вважаються отриманими і юридичної сили не мають.   

12.2. Документи, направлені на електронні адреси Замовника, що він вказав при обранні та 
оптаті пакету Послуг, мають силу оригіналу та вважаються належним чином врученими та 
доставленими Замовнику, (з урахуванням дії п. 12.1.)  

12.3. Документи, направлені на наступні електронні адреси Виконавця мають силу оригіналу та 
вважаються належним чином врученими та доставленими Виконавцю, (з урахуванням дії п. 
12.1.) bludovpartners@gmail.com 

13. Інші умови Договору 

13.1. Укладаючи даний договір Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних. 

14. Реквізити Виконавця. 

Виконавець 
ФОП «Блудов В.М.» 

Адреса: 
61144, м. Харків, вул. Ак.Павлова,162-а 
кв.320 
РНОКПП: 3307004935 
р/р UA893515330000026008060290536 в 
філії «ПриватБанк» 
МФО: 351533 
Платник єдиного податку 3 гр. (ставка 5%) 
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