
                   Д О Г О В І Р

                        Про надання правової послуги з реєстрації народження дитини 


     та отримання свідоцтва про народження

м. Львів	 	 	 	 	 	 	 	      « ____» ____________ 2022


Адвокатське бюро «Мелітопольська колегія адвокатів Володимира Діденко»  в особі 
керуючого -  адвоката Діденко Володимира Євгеновича, який діє на підставі Статуту 
бюро та   свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 244 від 
16.09.2003 року (рішення ХДКА № 4 від 28.05.1999 року), далі АБ «В.Діденко»   та 
громадяни:

гр. (мати)___________________________________________________________________________, 

гр. (батько)__________________________________________________________________________

далі «Клієнти» уклали цей договір шляхом електронного листування на наступних 
умовах:

1.Предметом договору є надання АБ «В.Діденко» правової допомоги Клієнту згідно з 
дорученням останнього.

2.Зміст доручення: представництво Клієнта в судах України по справі про встановлення 
факту народження дитини та в органах державної  реєстрації актів цивільного стану 
України для реєстрації народження дитини та отримання свідоцтва про  народження 
дитини , витягу із державного реєстру щодо актового запису про народження дитини.

2.1 До складу доручення входить виконання наступної роботи:

-юридичний аналіз оригіналів документів, який  Клієнт зобов’язаний надати для огляду;

-підготування заяви та комплекту документів   до органів реєстрації актів цивільного 
стану про реєстрацію народження на підставі документів Клієнта;

-подання заяви про реєстрацію народження та отримання письмової відмови в органах 
реєстрації актів цивільного стану;

-підготування до суду заяви та комплекту документів для розгляду в порядку особливого 
провадження про встановлення факту народження дитини;

-сплата судового збору та подання до суду заяви про встановлення факту народження 
дитини;

-контроль розподілу заяви та відкриття провадження по заяві судом;

-отримання в суді ухвали про відкриття провадження по заяві про встановлення факту 
народження дитини та доставка заяви та судової повістки до органу реєстрації актів 
цивільного стану;

-отримання в органі реєстрації актів цивільного стану письмового відзиву на заяву про 
встановлення факту народження дитини та доставлення заяви до суду, який розглядає 
справу;

-участь в судовому засіданні при розгляді заяви;

-отримання в суді належним чином завіреного судового рішення про встановлення 
факту народження дитини.

-підготування до органу реєстрації актів цивільного стану заяви про реєстрацію 
народження дитини на підставі рішення суду та доставлення заяви та рішення суду до 
органу реєстрації актів цивільного стану;

-перевірка правильності актового запису про народження дитини та  його підписання.

-отримання свідоцтва про народження дитини.  

-направлення Клієнту оригіналів рішення суду та свідоцтва про народження 
(оплачується окремо в залежності від способу передавання, який обрано Клієнтом)   
3.Обсяг повноважень АБ «В.Діденко»: у відповідності до  Цивільного процесуального 
кодексу України  без обмеження повноважень : має право знайомитися з матеріалами 
справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, 
одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, 
брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у 
справі. А також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи 
давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо 
питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів 
і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом 
судового засідання, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими 
законом.  


АБ «В.Діденко»	 	 Клієнти:1)________________2)__________________




4. АБ «В.Діденко» виконує доручення Клієнта , використовуючи всі наданні 
законодавством повноваження. На підставі цього Договору АБ «В.Діденко» має право 
підписувати від імені Клієнта та замість нього і надавати суду та органам реєстрації актів 
цивільного стану будь-які клопотання та заяви спрямовані на встановлення факту 
народження дитини, реєстрації народження та отримання свідоцтва про народження і 
витягу із Державного реєстру щодо актового запису про народження дитини.


5.Клієнт сплачує АБ «В.Діденко» гонорар в розмірі ___________________ в безготівковій 
формі шляхом перерахування на банківську карту чи розрахунковий рахунок АБ 
«В.Діденко», або іншим доступним для Клієнта банківським переказом грошей.  Клієнт 
має право здійснювати оплату в гривні, доларах США, ЄВРО. 


6.В суму оплати входять транспортні та технічні витрати АБ «В.Діденко», оплата 
судового збору, оплата послуг відділу ДРАЦС, послуги АБ «В.Діденко».


7.Договір набирай чинности з моменту здійснення оплати.

 

8.Направлення Клієнту оригіналів документів здійснюється АБ «В.Діденко» не пізніше 
наступного дня від дня надходження оплати.


Адреси для зв’язку та листування:


Адвокатське бюро «Мелітопольська  
колегія адвокатів Володимира Діденко»    Клієнт:  

ЄДРПОУ 42250780	 	 	 	 	 	     1.___________________________

UA283133990000026000055751363 	 	 	        ___________________________

МФО	 305299	 	 	     	 	 	        ___________________________

в АТ КБ «Приватбанк»                                                           Підпис:______________________

VIZA  4246 0010 0281 5250              	 	                 2.___________________________

79009 м. Львів,  Україна       	             	                    ___________________________

проспект В.Чорновола, 45А корп.8 офіс 4 	                 Підпис:______________________

+380681119811,ел.пошта: advokat@eml.cc

сайт: www.advokat.cc


Адвокат  Діденко В.Є.	 

mailto:advokat@eml.cc

