
МIНIСТЕРСТВО юслщi1 УКРАТНИ

IтАКАЗ

л’ О1 %о% юйв ъ_________
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Про внесення змiн до форми акта

надання безоплатноТ вторинноТ
правовоТ допомоги та додаткiв до нього

Вiдповiдно до пункту З постанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд
17 вересня 2014 року М2 465 «Питання оплати послуг та вiдшкодування витрат
адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу»

IIАКАЗУIО:

1. Внести змiни до форми акта надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги та додаткiв до нього, затверджених наказом Мiнiстерства юстицiУ
УкраУни вiд 16 жонтня 2014 року Х2 1702/5, зареестрованим у Мiнiстерствi
юстицiУ УкраТни 16 жонтня 2014 року за Х 1281/26058 (у редакцiУ наказу
Мiнiстерства юстицiУ УкраТни вiд ЗО квiтня 2015 року }С 63415), виюiавши Ух у
новiй редакцiТ, що додаються.

2. Координацiйному центру з надання правовоУ допомоги
(Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реестрацiю
вiдповiдно до Указу Президента УкраУни вiд ОЗ жовтия 1992 року М2 493
«Про державну ресстрацiю нормативно-правовюс актiв мiнiстерств та iнших
органiв виконавчоУ владю>.
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ЗАТВЕРдЖЕНО Гюп;я
I-iаказ Мiыистерства юстицiТ УгфаТйы
16 жовтия 2014 року Н2 170215

(у редакиГ( наказу Мiнiстерства Iостицi

УкраТвя

вiд 4 лютого 2017 року !чЪ З

ЗАТВЕРдЖУIО

Дiiрекгор (засгуiiiiяк ляректора)

(1Ёа1i’еI’уншIIя пеiiру з ,IалзIН,я б’зоплагiiоГ норi,кНЫ праноноi допомогi,)

« »

_______________

20року

М.п.

__________________ _____________

(крiзвiцi’с, iii’iалк) (пiдпас)

Акт яадаiiяя бсзотiлалiо? вторяяыоТ тiравово?дояомогя Х

м. < 20 року

(паiiчЖуВЗIIIIЯ ПСИТрУ З ,iалii’iя безоялат,’о? вторшiiiог Iрановсзi д0П0’40п(, його клiсIю’1ЮхолжIiIЯЯ)

код згiдно з СдРПОУ (дан — Центр).
в особi

(iтосада, I’рiЗВI’Ше, iМА Та по батьковi у,ТОИI,оВаЖеооi посадоьЫ особо Цснiру)

що дiс на пiдставi поожеыня про Центр, з однiсi сторони, та адвокат

(,‚рiзнi,ща, Мя Та по баiъкон)

який проживас за адресою:___________________________________________________________________

паспорт серй — видаыяй

«» року,

ресстрацiйный номер облiково? карткя платцяка податкiв

та здiйснюс адвокатську дiялыпсть на пiдставi свiдоцтва про право на зайнятгя адвокатськото

дiяльнiстю }4
, вяданого

<» року,

шдивiдуальяо, або вiд iмеяi адвокатського бюро

(оайМсiуьаоii, адоклТсь,’о’о бюро, Юго Мiспезна’олсоI1я)

або вiд iменi адвокатського об’сднання

(наймоунаякя адвокатського обсд’iа,’кя, Пого ЫисцезоахолжеНМя)

на пiдставi довiреностi, виданоТ

Крiм фiзИIных осiб, якi ‘Iерз сны рслгiй,,i псрекоIiаоI,я нiдмонля’оться ню iiр.iйiятгя рсстрациПоого (омра облiконоi картки ялатоика оолатк’вт, Т’0НIдОМШП’ (Ро ИС
вiдпонiдний контролююiой 0РГ1( Мають нiоМiтку у оасоортi.
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20 року / Статугу адвокатського об’сднання або адвокатського бюро
(далi — Адвокат), з iншоТ сторони (далi — Сторони), що дiють на пiдставi контракту (договору) вiд

<( »

таке
20_ року Н2_______ (далi — Контракт (договiр)), уклали цей Акт про

1. Адвокат надав правовi послуги з безоплатноТ вторияноТ правовоТ допомоги
(далi — БВПд) вiдповiдно до доручення вiд «_»

_______________

20 року М2 —

згiдно з розрахунком розмiру винагороди Адвоката за надання БВПд та
розрахунком розмiру витрат, пов’язаних з наданням БВПд, що пiдлягають вiдшкодуванню, якi
додаються2

2. Розмир виплати Адвоката становить

_______

грн — коп., у тому числi:

розмiр винагороди за надання БВПд —

_________

гри

____

коп.;

розмир витрат, пов’язаних з наданням БВПд, що пiдлягатоть вiдшкодуванню, —

_________

грн

____

коп.

3. Пiдписанням цього Акта Сторони пiдтверджують факт надання послуг вiдповiдно до

положены Контракту (договору).

4. Сторони зауважень та скарг одна до одноТ стосовно виконання зазначеного доручення
не мають.

5. Цей Акт, що с невiд’смноiо частиною Контракту (договору), складено украТнською

мовоiо у двох примiрниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для кожноТ зi СторiтЮ.

____________________________________

Адвокат:

(посада, прiзвище 1а iнiцiали уповноважоноу особи)

(пiдоис)

(прiзвнще Iд iНiдiЛН)

(пiдпис)

М.п.

Розражунок ромиру винатородi Адвоката за “адамня бсзошiат,iоi вторинноГ правовоП допомоги заповнюсгься за однiсю з форм вiдповiдно

до додаткiв 1 —13 до цыото Акта. У разi потреби до оього додаютьед:

роарахунок розмiру вIIчзат, пов’лзаних з IIадаiяям Бапд, влрат на прЫзд iранепщттом загального корьезуваiiня та1або придбання пально-мастилЫиIих матерiалIв у разi

вИкорис-гаI’кя власиого iранспортiiого засобу, що Пiдлягаютъ вiдшкодуваiiню (додаток 4 до ыього Акта);
розрахунок розмiру витрат. пов’язацнх з наданням БВПД. витрат на вiдрядження за межi рсгiону, що пiдлягають аiдюкодуванню (додаток 15 до цього Акта)



вiд (<_____)> 20_року Ыв

______

Додатокi
АЗ до акта надання безогшалюТ вторинно? правово? допомоги -

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатно? вторинноТ правовоТдопомоги
особi, до яко? застосовано адмiнiстративне затримання та/або адмiнЁстративний арешт (АЗ)

1.1. ПЛБ. адвоката, який (ака) надав(ла) БВПд

________________________

1.2. доручення центру з надання БВПД вiд — — / — — / — — — — Не —
1.3. ПА.Б., дата народження особи, якiй надано БВПд

а

__/__1___

Нiд4ii[/ Е$?ХУНКЁ1НАЧЕНЬ л
2.1. Юлькiстб виТздiа адвоката для побачення з особою, якiй надасться БВПд, участi у процесуальних дiях та/або эбирання
доказiв (Коиiзти)
2.2. Особлива категорiя особи, якiй надасться БВПД (вiдмiтити потрiбне):

С вiцi до 18 рокiв;
С через сво? фiзичнi або психiчнi вади (нма, глупа, слiпа тощо) не може сама реалзувати снос право на захист
С не володiс мовою, якою ведеться провадження;
С виявлено нфекцiйну хворобу, що пiдтверджусться вЩповщною медичною довщкою.
2.3. Сумарна кiпькiсть дiй адвоката з надання БВПД, зазначених у ресстрi дiй

У разi якщо затриыану хобу звльнено до ы-зыеюу пркёщя адвоката, вказусться О,
Ресстр дiй адвоката

адвоката (Кптй)*

А. Побачення з особою, якiй надасться БВПД
Ме зiп дата 1 час початку та закiнчення Ю з/п дата час початку та закiнченкя

1 4
2 5
З б

Б. Участь у процесуальних дiях

Юз/п Найменування процесуальноТдI?

В. Складання процесуальних документiв
дата I час ресстрацiТ органом

Не з/п Найменування процесуального документа (слюкбовою особою), якому
(якiй) адресовано документ

2
З
4
5

2.4.К=i
2.5. Припинення участi адвоката до завершения строку дiТдоручення для надання БВПд (Кр) (вiдмiтити потрiбне):

С пiд час першого конфiденцiйного побачення з адвокатом особа, якiй надасться БВПД, заявила про Ыдмову вiд його послуг
у письмовiй формi;
С адвокат пiд час першого конфiденцiйного побачення внаслiдок конфлiкту нтересiв чи з нших причин прийняв рiшення про
вiдмову вiд надання БВПд особi;
С адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дП доручення в нший час пiсля конфiденцiйного побачення з будь-яких
нших пiдстае, визначених законом.
2.6. Частка дiй адвоката з надання БВПд, що повнiстю або частково припадали на нiчний час, вихiднi, святковi
та неробочi днi, еЩ загально? кiлькостi таких дiй зйдно з даними, наведеними у ресстрi дiй адвоката (К0, час) (вiдмтити потрiбне):
СдоIо%; СвiдIО%до2О%; Свiд2О%доЗО%; СвЩЗО%до5О%; Спонад5О%.



2 Продовження додатка 1
2.7. Строк подання акта надання 6ВПд до центру з надання ЬВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання
бВПд/стадi провадження чи процесу (Кавiт) (вЩмiтити потрiбне):

О до 45 днiв; О вiд 46 до 60 дяiв; О еЩ 61 до 90 днiв; О еЩ 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

Э ПЕРЕЛIК ЗАВIРЕНИХ адВОкАТОМ КОЯIЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ Тд4 IНШИХ ДОЮ’МЕНТIВ, ЩО ПЩТВЕРДЖУЮТЬ I4АВЕДЕНI
дАНi(вЩмютрiдодаюiьяна__

С заява затриманого про вЩмаву еЩ захисника; С протокол про адмнiстратибне затримання/правопорушення;
С постанова суду (суi) про застосування адмiнiстративного арешiу; С алеляцйна скарга; С ухвала суду апеляцiйно! нстанцi;
О медична довЩка, що пiдтверджуе наяанiсть у особи iнфекцiйноi хвороби; С iнше (зазначыти)

4$МI?вИ*ФРфи

____ _____ ______

Рзатрюпдвкс(2х

______

+2х

______

х

______

хiх

______)х.,__грнх ______

х

______

=

______

__грн.
‚ к, ‚. о Ксчi’ К,ы

достовiрнiсть iнформацiт, зазначено? у цьому додатку, пiдтеерджую.

Складено — — / — — / — —

__________________

(дата) (пiдпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД — — / — — / — — — —

__________________

(дата) (пщпис адвоката)

Прийнято — — / — — / — — — Центр з надання БВПд
(дата) (прiавище, iнаяи уловноваженоТобi) (пДпкс)

ч

Згiдк о

г

О-с’



1 1
вiд ((____>) 20року Ы2

______

дщаток2
33 до акта нщ’ання безоплатноi вторинно? правовЫ допомогм —

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатно? вторинноТ правовот допомоги

особi, яка вiдпоеiдно до положень кримiнального гiроцесуального законодавства вважаеться затриманою та/або стосовно якоТ
обрано запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою (33)

г ж

1.1. ПЛ.Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПд

__________________________________________________________________

1.2. доручення центру з надання БВПД вiд — — / __1 ____ —

_________________

1.3. П.I.Б., дата народження особи, якiй надано БВПД

- ВЙхIДЁi дйГя РоЁАхУнТкКЧЁЦХбЁФ[Ц]ёН1[В, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ розМiР ВИАГоРОдИАВ4тЖ!

2.1. Кiлбкiсть виТздiв адвоката для побачення з особою, якiй надасться БВПД, участi у процесуальних дiях таiабо эбирання

доказiв (К.ii)

2.2. Особлива категорiя особи, якiй надасться БВПд (Ко’кат) (вiдмiтити потрiбне):

Су вiцi до 18 рокiв;

С через своТ фiзичнi або психiчнi авди (нiма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на захист;

С не володiе мовою, яксю ведеться провадження;

С виявлено iнфекцiйну хворобу, що пiдтверджусться вiдповiдною медичною доаiдкою.

2.3. Сумарна кiлькiсть дiй адвоката з надання БВПд, зазначених у ресстрi дiй адвоката (кдIй)*

* У раз’ якщо затриману осюбу звiльнено до моменту прибуття адвоката, вказусться 0

Ресстр дiй адвоката

А. Побачення з особою, якiй надасться БВПД

М2 зiп дата i час початку та закiнчення Мя з/п дата i час початку та закiнчення

1 6

2 7

3 8
4 9
5 10

Б. Участь у процесуальних дiях

Мя з/п Найменування процесуальноТдГ(
дата i час початку

та закiнчення

2

З

4

5

б

7

8

9

10

В. Складання процесуальних документiв
дата I час ресстрацiТ органом

Мя з/п Найменування процесуального документа (спужбовою особою), якому
(якiй)_адресовано_документ

2
З
4
5
б
7
8



2 Продовження додатка 2
9

10

24. Оскарження адвокатом рiшення щодо обрання особi запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою (Кса) (дмiтити
потрiбне):

Процесуальна дiя Результат ‚‘одна вiдмiтка за результатом останньо7 процесуальнЫ ДП)
П клопотання слiдчого, прокурора про обрання затриманiй особi запобiжного заходу не подавалося або стосувалося бiльш
мякого запобiжз-юго заходу, нiж тримання пiд вартою

Розгляд клопотання слiдчого, прокурора про обрання О обрано запобжний захiд у вигяядi тримання пiд вартою
затриманiй особi запобiжного заходу у виглядi тримання О обрано бiльш м’який запобiжний захiд або постановлено ухвалу про
пiд вартою вiдмову в застосуваннi эапобiжного заходу

Розгляд апеляцiйно’( скароi адвоката на судове рiшення О запобжний захiд у виглядi тримання пiд вартою залишено без змiн
про обрання запобiжного заходу у виглядi тримання пiд О запобжний захiд у виглi тримання пiд вартою змiнено на бiльш
вартою мякий

Розгляд апеляцiйно? скаргм сторони обвинувачення на запобiжний захiд чи ухвалу про вщмову в застосуваннi запобiжного
судове рiшення про обрання запобiжного заходу бiльш заходу залишено без змiн
мякого, кiж тримання пд вартою, або ухвалу про вiдмову
в застосуваннi запобiжного заходу О обрано запобiжний за%д у виглядi тримання пiд вартою

2.5. Припинення участi адвоката до завершення строку дiТдоручення для надання БВПд (вдмiтити потрiбне):
О пiд час першого конфiденцiйного побачення з адвокатом особа, якiй надаеться БВПд, заявила про вiдмову вiд його послуг
у письмоаiй формi;
О адвокат пiд час першого конфiденцiйного побачення внасл’щок конфлкту нтересЁа чи з iнших причин прийняв рiшення про
вiдмову ещ надання БВПД особi;
О адвокат припинив надання БВПд до завершення строку дi доручення в iнший час пiсля конфiденщйного побачення з будь-яких
iнших пiдстаа, визначених законом.
2.6. Частка дiй адвоката з надання БВПД, що повнiстю або частково припадали на нiчний час, вихiднi, святковi
та неробочi днi, бiд загальнот кiлькостi таких дiй згiдно з даними, наведеними у реестрi дiй адвоката час) (вiдмiтити потрiбне):
ОдоIО%; ОвЩIО%до2О%; Овiд2О%доЗО%; ОащзО%до5О%; Опонад5о%.
2.7. Строк подання акта надання БВПд до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання
ЕВПд/стадi? провадження чи процесу (К3) (вiдмiтити потрiбне):

О до 45 днiв; О вiд 46 до 60 днiв; О вiд 61 до 90 днiв; О вiд 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

з:йЕРЕл1ЁзiРЁних А4вОКтбМйпiй ЩЁб7ЛЪЮ]4’4iНШЮ(
дАЫ(вщмiппипсбке)(ддаютьсяЪа”

О заява затриманого про вщмову вiд захмсника; О кяопотання слiдчого, прокурора про застосування запобiжного заходу;
О повiдомлення про пiдозру; О авала слщчого суi, суду про застосування запобiжюго заходу;
О апеляцiйна скарга захисника на ухвалу слЩчого сущ’, суду про застосування запобiжного заходу;
О заперечення на апеляцiйну скаргу прокурора на ухвалу слiдчого су, суду про застосування запобiжного заходу;
О ухвала апеляцiйного суду за результатами розгладу апеляцiйноi скаргм прокурораiадвоката;
О медична довiдка, що пiдтверджус наявнiсть у особи iнфекцiйноi хвороби; О скарга адвоката в порядку стапi 206 КПК;
О ухвала слЩчого суi за результатами розгляду скарги адвоката в порядку статтi 206 КПК;
О iнше (зазначити)

Рзагрюпдекс(2х

_____

+2х

_____

х

_____

х

_____

х

_____)х_,__грнх _____

х

_____

=

_____

к к к к к
достовiрнсть iнформацiТ, зазначено? у цьому додатку, пiдтверркую.

Складено __(__1__ —

________________

(дата) (пЩпис адвоката)

‚пцпс адвоката)

ЕвПд
(прзвище, iнiцiали уповноваженоТ особи) (ппис)

Подано до центру з надання БВПД — / ..-. / — — —

(дата),

Прийнято__/__/_ : -

(дата) /
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_______

додатокз -

_____

ОПд до акта нщачмя безоплатно! вторинноТ правово? допомовiП

/

2 ВИХЩНI ДАНI ДЛЯ Р9ЭРАХУЮ(У що ВИЗЁАЧАютЬ РозМ(РВиНАгоЁдИ’АДВёI(КТА

2.1. Кёлбкiсть ви?здiв адвоката для побачення з особою, якiй надасться БВПД, участi у процесуальних дiях та!або збирання
доказiв (Квйъдiа)
2.2. Особлива категорiя особи, якiй надаеться БВПД (К0.) (вiдмiтити потрiбне):

Пу вiцi до 16 рокiв;
П через сны фiзичнi або психiчнi вцои (нiма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на захист;
П не володiс мовою, якою ведеться провадження;
П виявлено нфекцйну хворобу, що пЩтверркуеться аiдповЩною медичною довЩкою.
2.3. Сумарна клькiстб дiй адвоката з наданкя БВПД, зазначених у ресстрi дiй адвоката (кды)*

У разi яюдо окрае прсдесуалька дЫ, дпя астi у яйй прибув адвокат, ке вупа з причин, не залежнiх вЩ адвоiата, вказусться О.

Реестр дiй адвоката

А. Побачення з особою, якiй надаеться БВПД
М2 зiп дата i час початку та закiнчення Ю з/п дата i час початку та закiнчення

1 3
2 4

б. Участь у процесуальних дiях
дата i час початкуМе зiп Найменування процесуальноТдIТ та закiнчення

2

З

4

В. Складання процесуальних документiв
дата i час реестрацiт органом
(службовою особсю), якомуЮ з/п Найменуванкя процесуального документа

адресовано документ
1
2
З
4

2.4. К. 1.
2.5. Припинення участi адвоката до завершения строку дiIдоручення для надання БВПД (Кпрнв) (вiдмiтити потрiбне):
П пiд час першого конфiденцiйного побачення з адвокатом особа, якiй надаеться БВПД, заявила про вiдмову Ыд його послуг
у письмовiй форм;
П адвокат пiд час першого конфiденцiйного побачення внаслiдок конфлiкту iнтересiв чи з iнших причин прийняв рiшення про
вiдмову вiд надання БВПд особi;
О адвокат припинив надання БВПД до завершення строку ди доручення в iнший час пiсля конфiденцiйного побачення з будь-яких
iнших пiдстав, визначених законом.
2.6. Частка дiй адвоката з надання БВПд, що повнiстю або частково припадали на нiчний час, вихiднi, святковi
та неробочi днi, вiд загальноТ кiлькостi таких дiй згiдно з даними, наведеними у реестрi дiй адвоката (Кос. час) (вiдмiтити потрiбне):
ОдоIО%; ОвидIО%до2О%; Пвiд2О%доЗО%; ОвiдзО%добО%; Ппонад5о%.

2.7. Строк подання акта наданкя БВПд до центру з надання БВПД, починаючи з дня, насiупного за днем завершення надання
БВПд/стадiТ провакення чи процесу (Кзв) (вiдмiтити потрiбне):

П до 45 днiв; О вiд 46 до 60 днiв; О вiд 61 до 90 днiв; О вЩ 91 до 120 днiв; П понад 120 днiв,

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги
у разi залучення до окремо’( процесуальноТ ди? (ОПД)

га:Ё1АГАлНIЯ1а

___________

1.1. П.IБ. адвоката, який (ака) надав(ла) БВПд
1.2. доручення центру з надання ЬВПД вiд __1 __/___ — Ме
i.З. ПЛ.Б., дата народження особи, якiй надано БВПд



2

_____

Продовження додатка З
З:ПЕРЕЛIК ЗАВIРЁНЙХ
ДАН! (вщмцити потрiбне) (додаютьсяна ар - - -

О юiопотання адвоката; скарга(и) адвоката; О протокол(и) процесуально?(их) дЩй);
О медична довiдка, що пiдтверркус наявнiсть у особи iнфекцiйноТ хвороби;
О ише (зазначити)

та

Рзатюпiес(2х

_____

+2х

_____

х

_____

хiх

_____)х__грнх _____

х

_____ _____,_грк.

Кй “ Ю,” Опа (х.iс Юiт

достоаiрнiсть нформац?, зазначеноТ у цьсму додатку, пiдтверджую,

Складено — — / — — / — — — —

________________

(дата) (пщпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПд — — / — — / — —

__________________

(дата) (пiцяис адвоката)

Прийнято — / __!__ — Центр з надання БВПд
(дата) (прiзвише, iнiцiапи уловноважено! оби) (пiдпис)

-- - -
) 3

г:
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_______

додаток 4
ЕКС до акта нщ’ання безоялаткоТ вторинны правово? допомоги

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги

у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицiсю) (ЕКО)

1 ЗАГАЛЬН’ ДАЫ - —

____ ____

1.1. ПАЕ. адвоката, який (яка) надав(ла) ЬВПД

__________________________________________________________________

1.2. доручення центру з надання БВПД вiд — — / — — / — — IЧ —

_________________

1.3. П,1.Б., дата народження особи, якiй надано БВПд

__________________________________________

/ /

ВИдНiд Я 03 (У ЗIIАЧЕЙЁ КОЕФЩЮНТIВ, ЩО ВИЗI4АЧАIРТЬ РОЗМР винАГо?4И АДВОКАТА

2.1. Кiлбкiсть виТздiв адвоката для побачення з особою, якiй надасться БВПД, участi у
процесуальних дiях та/або збирання

доказiв (КайIIДIа)
2.2. Особлива категорiя особи, якiй надасться БВПД (вiдмiтити потрiбне):

Су вiцi до 18 рокiв;

С через сны фiзичнi або псяхiчнi вади (нiма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на захист;

С не володiс мовою, якою ведеться провадження;

С виявлено iнфекцйну хворобу, що пiдтаерджусться вiдповiдною медичною довiдкою.

2.3. Сумарна кiлбкiсть дiй адвоката з надання БВПД, зазначених у ресстрi дiй адвоката (Кiй)
Ресстр дiй адвоката

А. Побачення з особою, якiй надасться БВПД
Ые зiп дата I час початку та закiнченкя М2 з/п дата i час початку та закIнчення

1 5
2 6
3 7
4 8

Б. Участь у процесуапьних дiях

Ы2 з/п Найменування процесуальноТдiТ

дата i час початку

та закiнчення

2

З

4

5

б

7

8

В. Складання процесуальних документiв

дата i час ресстрацiТ органом

М2 з/п Найменуаання процесуального документа (службовою особою), якому

(якiй) адресовано документ

2
З
4
5
б
7
8
9
10

2.4. Апеляцiйне оскарження адвокатом тимчасового арешту або рiшення про екстрадицiю (К) (вдмтити потрiбне):

С оскарження тимчасового арешту; С оскарження рiщення про екстрадицiю; С апеляцйне оскарження не здiйснювалось.



2 Продовження додатка 4
2.5. Припинення участi адвоката до завершення строi дiт доручення для надання БВПд (Квркп) (вiдмтити лотрiбне)

[2 пiд час першого конфЩенцiйного побачення з адвокатом особа, якiй надасться БВПД, заявила про вiдмову вiд його послуг
у письмовiй формi;
[2 адвокат пЩ час першого конфiденцiйного побачення внаслiдок конфлiкту iнтересв чи з iнших причин прийняв рiшення про
вiдмову вiд надання БВПД особi;
[2 адвокат припинив надання БВПд до завершення строку д[Г доручення в iнший час пiсля конфiденцiйного побачення з будь-яких
iнших пiдстав, визначених законом.

2.6. Частка дiй адвоката з надання БВПд, що повнiстю або частково припадали на нiчний час, вихiднi, святковi
та неробочi днi, вiд загапьнот кiпькостi таких дiй згiцно з даними, каведеними у ресстрi дiй адвоката (Кб. ) (вiдмiтити потр5не):
СдоIО%; ОвiдIО%до2О%; Овiд2О%доЗО%; ОвiдЗО%до5О%; Опонад5о%.
2.7. Строк подання акта надання БВПд до центру з надання БВПД, починаючи з дня1 наступного за днем завершення надання
БВПдIстадй провадження чи процесу (Ю) (вiдмiтити потрiбне):
О до 45 днiв; О вiд 46 до 60 днiв; О вiд 61 до 90 днiв; О вiд 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

::пЁРЕЁАЁЁЁНйхIаокдтмэфпЁбцЁсУДльютА iнших

О апеляцiйна скарга захисника; О ухвала апеляцiйного суду; О медична довiдка, що пiдтверджус наяанiсть у особи iнфекЩйно?
хвороби; О iнше (зазначити)

РзЗгiояеЁ(2Х

______

+ 2х

______

х

______

х

______

х

______)х,_грн

х

______

х

______

=

______,._грн.

К К К К о Кссч.с Кж

Достовiрнсть нформацП, зазначено’ у цьсму додатку, пiдтверджую.

Складено — — / — — / — — —

________________

(дата) (пiдпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД ._/__/__...__

________________

(дата) (пцпис адвоката)

Прийнято — _1....._. / — — — Центр з надання БВПД

______________________________

(дата) (прiзвище, нщiапи уповноваженоГ осюи) (пiдпис)

[гiдно з оргамл у; . \\



додаток 5
З ИХ до акта надання безоплалiоТ вторинно! правово? доломоги

вiд

____________________

року

________

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатноУвторинноТправовоТдопомоги г:,
у кримiнальних проацдженнях щодо продоаження, змiни або припинення застосування примусових заходiв - И Я

медичного характеру (ЗМХ) на стадi
(вказати СТ4ЦЁЮ проваi<ення)

1.зАгЛльнIдАнI

_____________________

1.1. ПЛ.Б. адвоката який (яка) надав(ла) БВПД

__________________________________________________________________

1.2. доручення центру з надання БВПД вiд — / — — / — — — — —

_________________

1.3. ПЛ.Б., дата народження особи, якiй надано БВПд

__________________________________________

/ 1

2ВИХЩНI ДАН’ ДЛЯ РфрА(У]1КУ ЗНАЧЁНЬ КОЕФIЦIСнТIВ, що

2.1. Кiлькiсть днiе, копи адвокат брав участь у судових засiданнях (КI?с)
Ресстр судових засiдань

дата 1 час початку
з/п

дата i час початку дата 1 час початкуМ2 зiг’
та закiнчення та закiнчення та закiнчвннят т

т______ 6 10т т •11

4 8 12

2.2. доведення необхiдностi припиненкя застосування примусових ЗМХ або Ух змiни за допомогою доказiв (висновку
фахiвця в галузi судовоТ психiатрi тощо) (К,.) (в1дмiтити потрiбне): О без доведення; О з доведениям.

2.3. Особлива категорiя особи, якiй надаеться БВПд (вЩмiтити потрiбне):

О у вiцi до 18 роIв;
через сво? фiзичнi або психiчнi вади (нiма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на захист;

О не володiе мовою, якою ведеться провадження;
О виявлено iнфекцiйну хворобу, що пiдтверджубться вiдпоаiдною медичною довiдкою.

2.4. Припинення участi адвоката до завершення строку дП доручення для надання БВПд (Клрп) (аЩмiтити потрiбне):

О пiд час першого конфiденцiйного побачення з адвокатом особа, якiй надасться БВПД, заявила про вiдмову вЩ його пхлуг
у письмовiй формi;
О адвокат пЩ час першого конфiденЩйного побачення внаслiдок конфлiкту нтересiв чи з iнших причин прийняв рiшення про
вiдмову вЩ издания БВПД особi;
О адаокат припинив издания БВПД до завершения строку дП доруення в iнший час пiсля конфЩенцiйного побачення з будь-якмх
iнших пiдстаа, визначенмх законом.

2.5. Результат провадження (К) (вЩмiтмтм потрiбне):
Призначенi примусовi ЗМХ Продовженкя, змiна або припинення застосуванкя

(до судового розгладу) примусових ЗМХ за результатами судового розгляду

О издания амбулаторноi психiатричноi допомоги в примусовому О надання амбулаторноТ психiатричноi допомоги в примусовому
порядку порядку

О госпталiзацiя до психiатричного закладу зi звичайним О госпiталiзацiя до психiатричного закладу зi звичайним
нагладом наглядом

О госпiталiзаЩя до психiатричного закладу з посиленим О госЫталiэацiя до психiатричного закладу з
наглядом наглядом
О госпiталiзацiя до психiатричного закладу з суворим наглядом С госпiталiзацiя до психiатричного закладу з суворим наглядом

О эмх

2.6. Строк подання акта надання БВПд до центру з надання БВПд, починаючи з дня, наступного за днем завершения надання
БВПД/стадi? провадження чи процесу (Ю) (аiдмiтити потрiбне):

О до 45 днiв; С вiд 46 до 60 днiв; О вiд 61 до 90 днiв; О вiд 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

3. ПЕРЕЛIКЗАВIРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПIИ, РОЦЕСУАЛЬНИХ ТА НШИХ-ДОКУМВНТIВ, ЩО ПЩТВЕРдЖУЮТЬ’ЕДЫиI
ДАм

__

О ухвала суду; О медична довiдка, що пiдтверджуе наявнiсть у особи iнфекцiйно? хвороби; О нше (зазначити)

ж ?м]ЁВа4гЁФи: i*:тк.я::: 5ВШЕТi -

_____

Р=(2х

_____

+4х

_____

х

_____

х

_____)х_,_грнх _____

х

_____

=

_____

ю ‚, о4 ю,,

достовiрнiсть iнформацП, зазначеноТ у цьому додатку, пiдтверджую,



2 Продоеження додатка 5
Складено — — / — — / — — — —

________________

(дата) (пщпис адвоката)

Подано до центру з надання ЕВПд — — / __/____

__________________

(лата) (ПЩПИС адвоката)

Прийнято _/._/____ Центр з надання БВПД

___________________________ _______________

(дата) (прiзвище, Нiцали упоановаженоГ особи) (пщпис)

—-

- —л ‚1



додаток б
ДР до акта нщання безоллатно? вторинно? правово? доломоги

вiд

_____________________

20_ року Ы9

________

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги о Я
у кримiнальному проаадженчi на стадi( досудового розслiдування (ДР)

1.ЗАГАЛЬН!ДАНI

___ ____

—

___

1.1. П.i,Б. адвоката, який (ака) надав(ла) БВПД
1.2. Доручення центру з надання БВПд вiд — — / — — / — — — — —

_______________

1.3. П.1.Б., дата народження особи, якiй надано БВПД

__________________________________________

1 /

2ВИХIДН: дi
2.1. Коефiцiснт стадiТ кримiнального провадження (Ксл):

1) повнота участi у стадГУ кримiнального провадження (Кб):
БВРд пд час затримання (вiдмГтити потрiбне): О не надавалася; О надавалася;

припинення участi адвоката до завершення стадiТ провадження (вГдмiвiти потрiбне):

О так (у тому числi О пГд час першого конфГденцiйного побачення з адвокатом); О нГ;

2) продовження строку досудового розспiдування вiдповiдно до частини друго! стапi 294 КПК (К: л) (вЩмтити
потрГбне):

О не застосовувалося; О до трьох мiсяцГв; О до шести мiсяцГв, але понад три мсяцi; О до дванадцяти мiсяцiв, але понад
шiсть мiсяцiв.

2.2. Коефiцiснт складностi кримiнального провадження (К):

1) епГзоди (групи епiзодГв) кримiнального провадження за сiупенем тяжкостi (К : . (вiдмiтити потрiбне та вказати
кГлькГсть епГзодiв):

Еi неаеликоТ тяжкостi ............; О середньо? тяжкостi __...; О тяжкий ____; О особливо тяжкий .; посягання на жипя

1ут 1 далi — элочини, поредбаченi стапями 112, 115, часiЪIНою тротьюю стапi 258, стапямн 348, 379, 400 443 кк;

2) кiлькiсть пiдозрюваних, обвинувачених (крIм пiдзахисного) у кримiнальному провадженнi (Кспiв)**
разi якщо у провадженнГ фiгурус лише пфзахисний, вказусться о;

3) обрання особi запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою (Ю3) (вГдмiтити потрiбне): О так; О нi;

4) особлива категорiя особи, якiй надастбся БВПД (Кос. ка) (аiдмiтити потрiбне):

Оу вiцi до 18 рокiв; О через сво? фiзичнi або психiчнГ езди (нiма, глуха, слГпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на
захист; не еолоде мовою, якою ведеться провадження; виявлено iнфекцГйну хворобу, що пiдтверджусться вiдповiдною
медичною дояiдкою; О засуджена до покарання у виглядi позбавлення волi, тримання в дисциплГнарному батальйонГ
вiйськовослужбоацв або обмеження волi.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в iнтересах захисiу особи у кримiнальному провадженн незаконних
рiшень, дiй чи бездiяльностi органу, що провадить оперативнорозшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора таiабо
пiдготовка та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи элочин (1’) (зазначити кIлькiсть окремих проваджень,
вiдкритих у результат] вiдповЩних дiй адвоката)

2.4. Результати здiйснення адвокатом захисту на цiй стад’? кримiнального провадження (К: ) (вЩмiтити потрiбне у разi
наявностi умов, викладених у таблицi 9 Методики обчислення розмiру винагороди адвокатГв, якi надають безоплатну вторинну
правову допомогу, затверджено? постановою Кабiнету МiнГстрiв УкраТни вГд 17 вересня 2014 року М9 465 (в редакцi( постанови
КабГнету Мiнiстрiв Укра?ни вiд 21 грудня 2016 року М2 1048) (далГ — Методика)):

Ы2 Результат
зIп***

1 Вiдмова у задоволеннi клопотання прокурора, слiдчого щодо обрання особi, яка пiдозрюсться, обвинувачуеться
у вчиненнi злочину, запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою:
О так; О зi заiльненням пiд заставу; О з обранням ншого запобГжного заходу

2 Замiна або скасування обраного пiдозрюваному, обвинуваченому запобiжного заходу у виглядi тримання пIд вартою:
О у разГ скасування запобiжного заходу; О у разi факгичного звiльнення пiдозрюваного, обвинуваченого э-пiд варти пiд
заставу; О з обранням iншого запобГжного заходу

4 Закрипя провадження за вiдсутностi складу элочину, подiТ эпочину, у разi невстановлення доказiв для доведення
винуватостi особи в судi i вичерпання можливостей Тх отримання щодо:
О злочину з посягання на жипя; О особливо тяжкого элочину; О тяжкого злочину; О элочину середньо?тяжкостi;

О злочину невелико? тяжкостi

5 Звiльнення вiд кримiналбноТ вiдповiдальностi у зв’язку з:
О дГйовим каяпям (стапя 45 КК); О примиренням винного з потерпiлим (стапя 46 КЮ; О передачею особи на поруки
(стапя 47 КК); О змГною обстановки (стапя 48 КЮ; О закiнченням строкiв давностi (стапя 49 КК)
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Змiна правово? квалiфiкацГГ элочину:
1) у разi зниження найаищого ступеня тяжкостi элочину (за всiма епiзодами), у вчиненнi якого пiдозрюстбся
(обвинувачуеться) особа:

О зi элочину з посягання на жипя на особливо тяжкий; О зi элочину з посягання на жипя на тяжкий;
О з алочину з посягання на жипя на середньо! тяжкостi; ‘2 зi алочину з посягання на жипя на невелико? тяжкостi;
О з особливо тяжкого на тяжкий; ‚2з особливо тяжкого на середньо? тяжкостi; ‚2з особливо тяжкого на невелико! тяжкостЁ;
О з тяжкого на середньо? тяжкостi; О з тяжкого на невелико! тяжкостi; ‚23 середньо( тяжкостi на невелико тяжкостi;
2) у разi зниження максимальноi санкцi!, передбаченоТ вiдповiдною стапею Особливо! частини КК, в межах епiзоду
(групи епiзодiв) найнищого ступеня тяжкостi щодо:
О элочину з посягання на жипя; О особливо тяжкого элочину; О тяжкого элочину; О элочину середньо! тюккостi;
О элочину невелико! тяжкостi

7 Эменшення кiлькостi епiзодiв обвинувачення (вказати кiлькiстъ таких епiзодiв):
О элочину з посягання на жипя

...._ О особливо тяжкого элочину О тяжкого элочину
О злочину середньо? тяжкостi О злочину невелико? тяжкостi —

З. ПЕЁЁЛ1К 3АВIРЕНИХ ддвбКАIЪМI(опiй ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА 1НШИХоКУмЕнТ1в, ЩО ПщТВЕРёЕдЁН1.

____

—— -

О повЩомлення про пiдозру; О обвинувальний акт або його вiдповЩн частини; О постанова слЩчого або прокурора про
закрипя кримiнального провження; О клопотання прокурора про звiльнення особи вiд кримiнально? вЩповiдальностi;
О клопотання про застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру;
О медична довiдка, що пiдтверджус наявнiсть у особи iнфекцiйно? хвороби; О iнше (зазначити)

Р2Ох___грн х

______

х

______

х

______

х

______

х

______

=
о к к ‚

достовiрнiсть iнформацi?, зазначено! у цьому додатку, пiдтверджую.

Складено — — / — — / — — — —

(дата) (пщпис адеоката)

Подано до центру з надання ЬВПд — — / — — / — — — —

(дата) (пдпис адвоката)

Прийнято — — / — —

(дата)
Центр з надання БВПД

(прiзаище, нцiали уловнсважеНоi охбн) (ппю)

ГГiд;озоiэГгЛалом

о

б

“Зг(цчо з кумерацiсю, наведеною у таблицi 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД (Кзьт), починаючи з дня, наступного за днем завершення
надання БВПД/стадiГ прювадження (вiдмiтмти потрiбне):
(2до 45 днiв; О вiд 46 до 60 днiв; О вф 61 до 90 днiв; Овщ 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

е т.

-
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С1 до акта нщання безоялатно? вторинно? прааовоТдопомогм

вiд к__

___________________

раку М_________

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатно? вторинноТ правовоУдопомоги
у кримiнальному провадженнi на стадн провадження в судi першоi IНСТНЦЫ (С1) — 1 й

1.1. П.ЁБ. адвоката, який (ака) надав(ла) БВПд

__________________________________________________________________

1.2. доручення центру з надання БВПд вiд — — / Ж

________________

1.3. П.[Б., дата народження особи, якiй надано БВПд

________________________________________

1 /

2.1. Коефiцiснт стадП кримiнального провадження (К€)

1) повнота участi у стадГ кримiнального провадження (К б.,):

БВПд пiд час попередньоТ стадГ провадження (вiдмiтити патрiбне); О не надавалася; О надавалася;

припинення участi адвоката до завершення стадiт провадження (вiдмiтмти потрiбне):

О так (у тому числi О пiд час першого конфЩенцIйного побачення з адвокатом); О нi;
2) розгляд лише частини доказiв за всiма епiзодами кримiнального провадження (стапя 349 КПК) (К (вiдмiтитм
потрiбне): О так; О нi;
3) змiна складу суду (К,i) (вказати кiльсть (у разi наявносто)
4) повернення обвинувального акта на доопрацювання (Ки,) (вiдмiтити потрiбне): О так (вказатй кiлькiсть) ..._; О нi;
5) кiлькiсть днiв, протягом яких адвокат брав участь у судових засiданнях (К) (вказатм кiлькiсть та заповнити ребстр
судових засiдань у разi, якщо було понад пять таких днiв)
Ресстр судових засiдань:

Ж дата i час початку Ж дата i час початку дата i час початку
з/п та завершення з/п та завершення з/о та завершення
ш т

I_______
А 19.
л_ л.
А .12. 1
А в
1 Ii 21
2.2. Коефiцiснт складностi кримiнального провадження (Ка,):

1) епiзоди (групи епiзодiв) кримiнального провадження за ступенем тяжкостi (К х т. тю’) (вёдмiтитй оотрiбне та вказатм
к[оькiсть епiзодiв): невелико! тюююсгi

__.... О середибо! тяююстi О тяжкий

О холиво тяжкий (О роэтяд судам колегiально (у раз наявностi)); О посягамня на жипя
112, 115 чъ,оо третъою стапi 253 стапямн 349 379, 450i443 (КУ;

2) кiлькiсть пiдозрюваних, обвинувачених (крiм пiдзахисного) у кримiнальному провадженнi (Кiв)
У разi яща у проза4Жен фИурус пЗа.сн* В1ау/п О.

3) обрання особi запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою (Ки) (вiдмiтити потрiбне): О так; О нi;
4) особлива категоря особи, якiй надасться БВПд (вдмтити потрiбне):

О у вiцi до 18 рокiв; О через своУ фiзичнi або психчнi вам (нiма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на
захист; О не володiе мовою, якаю ведеться провадження; О виявлено нфекцiйну хаоробу, що пiдтварджусться вiдповiдною
медичною довiдкою; О засуджена до покарання у вигляд позбавлення волi, тримання в дисциллiнарному батальйонi
вiйськовослк6овцiв або обмеження волi.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в iнтересах захисту особи у кримiналбному провадженнi незаконних
рiшень, дiй чи бездiяльностi органу, що провадить оперативнорозшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора та/або
пiдготовка та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи злочин (К0) (зазначити кiлькiсть окремих проваджень,
вЩкритих у результатi вiдповiдних дiй адвоката)
2.4. Результати здiйснення адвокатом захисту на цiй стадiТ кримiнального провадження (Кх (вiдмiтити патрiбне у разi
наявностi умов, викладених у таблицi 9 Методики обчислення розмiру винагороди адаокатв, якi надають безоплатну втаринну
правову допомогу, затверджено? постановою Кабiнету Мiнiстрв УкраТни вiд 17 вересня 2014 року Г® 465 (в редакЩ? постанови
Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни вiд 21 грудня 2016 року Г® 1048) (далi — Методика)):

Г® Результат
зIп*

1 Вiдмова у задоволеннi клопотання прокурора, слiдчого щодо обрання особi, ака пiдозрюсться, обвинувачусться
у вчиненнi злочину, запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою:
О так; О зi звiльненням пiд заставу; О з обранням ншого запобiжного заходу

2 Замiна або скасування обраного пiдозрюваному, обвинуваченому запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою:
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О у разi скасування запобiжного заходу; О у разi фактичного звiльнення пiдозрюваного, обвинуваченого з-лiд варти пiд
заставу; О у разi обрання ншого запобiжного заходу

З Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закрипя провадження судом
апеляцiйноi касацiйноТ iнстанцiй, Верховним Судом УкраТни щодо:
О злочину з посягання на жипя; О особливо тяжкого злочину; О тяжкого злочину; О злочину середньо? тяжкостi;
О элочину невелико? тяжкостi

4 Закрипя провадження за вiдсутностi складу злочину, подiТзлочину, у разi невстаноалення доказiв для доведення
винуватостi особи в судi i вичерпання можливостей Тх отримання щодо:
О злочину з посягання на жипя; О особливо тяжкого элочину; О тяжкого злочину; О злочину середньоi’ тяжкостi;
О злочину невелико? тяжкостi

5 Звiльнення вiд кримiнальноТ вiдповiдальностi у звязку iз:
О дiйовим каяпям (стапя 45 КК); О примиренням винного з потерпiлим (стапя 46 КК); О передачею особи на поруки
(стапя 47 КЮ; О змiною обстановки (стапя 48 КЮ; О закiнченням строкiв давностi (стапя 49 КК)

б - Змiна правовоТквалiфiкацг(злочину:
1) у разi зниження найнищого ступеня тяжкостi элочину (за всiма епiзодами), у вчиненнi якого пiдозрюсться
(обвинувачусться) особа:
О зi злочину з посягання на жипя на особливо тяжкий; О зi элочину э посягання на жипя на тяжкий;
г:з зi элочину э посягання на жипя на середньо? тяжкостi; О эi злочину з посягання на жипя на невелико? тяжкостi;
О з особливо тяжкого на тяжкий; О з особливо тяжкого на середньо? тяжкостi; О з особливо тяжкого на невелико? тяжкостi;
О з тяжкого на середньо? тяжкостi; О з тяжкого на невелико? тяжкостi; О э середньо? тяжкостi на невеликоТ тяжкостi;
2) у разi зниження максимальноТ санкцГ(, передбаченоТ вIдповiдною стапею Особливо? частини ККУ, в межах епiзоду
(групи епiзодiв) найнищого ступеня тяжкостi щодо:
О элочину з посягання на жипя; О особливо тяжкого элочину; О тяжкого злочину; О злочину середньо? тяжкост;
О элочину невелико? тяжкостi

7 Эменшення кiлькостi епiзодiв обвинувачення (вказати кiлькiсть таких епiзодiв):
О злочину з посягання на жипя .__; О особливо тяжкого элочину -__; О тяжкого злочину
О элочину середньо? тяжкостi О элочину невелико? тяжкостi —

б Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням (стапi 75, 79, 104 КК) за умови:
ЕЗ наявностi неповнолiтнього обвинуваченого; О Ыдсутностi судимостi; О наявностi кiлькох епiзодiв злочинно?дiяльностi;
О наявностi судимостi

9 Призначення найменш суворого з передбачених вiдповiдною стапею ОсобливоТ частини КК альтернативних
покарань або бiльш м1якого покарання, нiж передбачено законом (стапя 69 КЮ: О так

10 Призначення мiнiмального строку (розмiру) покарання:
О неповнолiтньому обвинуваченому; О за вiдсутностi судимостi; О за наявностi кiлькох епiзодв; О за наявностi судимостi

11 Застосування примусових заходiв виховного характеру, не повязаних з направпенням неповнолiтнього до
спецiальноТ навчальноТ установи, у разi вчинення ним тяжкого злочину або злочину середньоТтяжкостi:
О вперше; О в iншому випадку

•ЗгЩно з нумерацiею, наведеною у табпицi 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД починаючи з дня, наступного за днем завершення
надання БВПдIстадi? провадження (вiдмiтити потрiбне):

О до 45 днiв; О вiд 46 до 60 днiа; О аiд 61 до 90 днiв; О вiд 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

з,ПЕРЕЛIК.ЗАВiРЕНИХЛдВ0КА 9.,КОПi ,РЩЕУ1!ИЖГ .НАВЕдЕнI:
__________

О обвинувальний акт або його вiдповiднi частини (у разi якщо не подано на попереднiй стадi? провакення); О вирок або ухвала
суду першо( iнстанцi?; О клопотання про застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру; О медична
довiдка, що пiдтверркус наявнiсть у особи iнфекцiйно? хвороби; О iнше (зазначити):

Ё ВАЮ ЯЁёгШ.
Р=20 х_,_грнх

______

х

______

х

______

х

______

х

______ _______,_грн.

достовiрнiсть нформацi?, зазначено? у цьому додатку, пiдтверджую.

Складено — — / __/____.

(дата)

Подано до центру э надання БВПД — — /

С) ПГ г’яiО\

Прийнято Л....!_ — — — —

(дата) (лЩпис)

л
(пдпис адвоката)

(дат’? г. г (пiдпис адооi
1

)ВаженоТ особи)



Додаток 8
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вiд

____________________

20_ року М

_________

Розрахунок розмиру винагороди адвоката за надання безоплатнЫ вториннот правовоТ допомоги

у кримнальному провадженнi на стадii розгляду в судi апеляцiйноТ iнстанцi (02)

Аа4АЫ$ааоГ ——

______

1.1. П.I.В. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД

__________________________________________________________________

1.2. доручення центру з надання БВПд ещ — — / — — / — — — —

________________

1.3. П.1.Б,, дата народження особи, якiй надано БВПД

_____________________________________________

1 1

2.1. Коефiцiснт стадIТ кримiнального проваджекня (Кс,):
1) повнота участi у стадiТ кримiнального провадження (Кс ба’):

БВПД пiд час попередньоТ стадiТ проваденкя (вiдмiтити потрiбне): Е] не надавалася; Е] надавалася;
участь адвоката у судовому провадженнi (вiдмiтитм потрiбне): Е] так; О нi;

припиненкя участi адвоката до завершения стадIТ провадження (вщмiтитм потрiбне):

О так (у тому чисп О пЩ час першого конфщекцiйного побачення а адескатом); О нi;
2) змiна складу суду (Клiн) (вказати кiлькiсть (у разi наявностi))

3) клькiсть днiв, протягом яких адвокат брав участь у судових засiданнях (К) (вказати кiлькiсть та заповнити ресстр

судових засiдань у раз). якщо було понад пять таких дн)в)

Ресстр судових засiдань:

Ме дата i час початку Ж дата i час початку Ме дата i час початку

з/п та завершення зiп та завершення з/п та завершення

л_ А
1 1

3 8 13
1 1 Л
-- в
2.2. Коефiцiснт складностi кримiнального провадження (Кл):

1) епiзоди (групи епiзодiв) кримiнального провадження за сiупенем тяжкостi (К х ст. (вiдмiтити потрiбне та вказати

кiлькiсть епiзодiв): О невелико( тяжкостi ___; Е] середньоТ тяжкостi ____; О тяжкий __....;

О особливо тяжкий (О розгляд судом копегiально (еiдмiтити у раз) наявносто); О посягання на жиня’
‘Тут i далi — элачини, передбачбнi стапями 112, 115, чаСтинсю третьюю стапi 258, стапями 348, 379, 400 i 443 кк,

2) кiлбкiсть пiдозрюваних, обвинувачених (крiм пЩзахисного) у кримiнапьному провадженнi (Кспiа)”
•у раз *що у проаджемi фурус пи’,иб п?дзахиСний, аквзуся О

3) обрання особi запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою (Ка,) (вiдмiтити потрiбне): О так; О н);

4) особлива категорiя особи, якiй надасться БВПд (вiдмiтити потрiбне):

О у еЩ) до 18 рокiа; Е] через своТ фiзичнi або псих)чнi веди (нiма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на

захист; О не володiе мовою, якою ведеться прювадження; О виявлено нфекцiйну хворюбу, що пiдтверркусться вiдпов’щною

медичною довiдкою; О засуджена до покарання у вигляд) позбавлення воп), тримання в дисциплiнарному батальйон)

вiйськовослужбовцiв або обмеження нол).

2.3. Оскарженкя адвокатом у судовому порядку в iнтересах захисiу особи у кримiнальному провадженнi незаконних

рiшень, дiй чи бездiяльностi органу, що провадить оперативно-роэшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора таiабо

пiдготовка та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи злочин (К) (зазначити кiлькiсть окремих проваджень,

вiдкритих у результатi вЩповiдних дiй адвоката)
2.4. Результати здiйснення адвокатом захисiу на цы стадiТ кримiнального провадження (К: (вiдмiтитм потрiбне у раз)

наявност) умов, викладеких у табпицi 9 Методики обчислекня розм)ру винагороди адвокат)в, як) кадають безоплатну вторинну

правову допомогу, затвердженоТ постановою Кабiнету М)н)стрiв УкраТни в)д 17 вересня 2014 року Ые 465 (в редакцi постанови

Каб)нету Мiнiстрiв УкраТни вiд 21 грудня 2016 року Мд 1048) (дал) — Методика)):

Результат
з!п***

1 Вiдмова у задоволеннi клопотання прокурора, слiдчого щодо обрання особi, яка пiдозрюсться, обвинуаачусться

у вчиненнi элочину, запобiжного заходу у вигляд) тримання п)д вартою:

О так; О з) зв)льненням пiд заставу; О з обранням iншого запоб)жного заходу

2 Замiна або скасування обраного пiдозрюваному, обвинувачекому запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою:
О у раз) скасування запобiжного заходу; О у раз фапичного зв)льнення п)дозрюваного, обвинуваченого з-пiд варти пiд
заставу; О у раз) обрання iншого запоб)жного заходу

З Ухваленкя виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закрипя провадження судом



2 Продовження додатка 8
апеляцiйноТ, касацiйноТ iнстанцiй, Верховним Судом Укратни щодо:
О злочину з посягачня на жипя; О особливо тяжкого злочину; О тяжкого элочину; О алочину середньо? тяжкостi;
О элочину невелико? тяжкостi

4 Закрипя провадження за вiдсутностi складу эпочину, подiТ апочину, у разi невстановлення доказiв для доведения
винуватостi особи в судi i вичерпанкя можливостей Iх отримання щодо:
О элочину з посягання на жипя; О особливо тяжкого элочину; О тяжкого алочину; О элочину середньоТ тккостi;
О злочину невелико? тяжкостi

5 Звiльнення вiд кримiнальноТ вiдповiдальностi у зв’язку iз:
О дiйовим каяпям (стапя 45 КК); О примиренням винного з потерпiлим (стапя 46 КК); О передачею особи на поруки
(стапя 47 КК); О зФною обстановки (стапя 48 КК); О закiняенням строкiв давностi (стапя 49 КК)

б Змiна правоаотквалiфiкафiзлочину:
1) у разi зниженкя найаищого сiупеня тяжкостi элочину (за всiма епiзодами), у вчиненнi якого пiдозрюсться
(обвинувачусться) особа:
О зi злочину з посягання на жипя на особливо тяжкий: О зi элочину з посягання на жипя на тяжкий;
О зi злочину з посягання на жипя на середньо? тяжкостi; О зi злочину з посягання на жипя на невелико? тяжкостi;
О з особливо тяжкого на тяжкий; О з особливо тяжкого на середньо? тяжкостi; О з особливо тяжкого на невелико? тяжкостi;
О з тяжкого на середньо? тяжкостi; О з тяжкого на невелико? тяжкостi; О з середньо? тяжкостi на невелико? тяжкостi;
2) у разi зниження максимальноТ санкцI?, передбаченот вiдповiдною стапею Особливо? частини КК, в межах епiзоду
(групи епiзодiв) найнищого ступеня тяжкостi щодо:
О злочину з посяганчя на жипя; О особливо тяжкого злочину; О тяжкого злочину; О алочину середньо? тяжкостi;
О злочину невелико? тяжкостi

7 Эменшення клькостi епiзодiв обвинувачення (вказати кiлькiсть таких епiзодiв):
О злочину з посягання на жипя О особпиво тяжкого злочину ; О тяжкого элочину
О злочину середньо? тяжкостi .__; О элочину невелико? тяжкостi —

8 ЗвIльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням (стапi 75,79,104 КК) за умови:
О наявностi неповнолiтнього обвинуваченого; О аiдсутностi судимостi; О наявностi кiлькох епiзодiв злочинноТ дiяльностi;
О наявностi судимостi

9 Призначення найменш суворого з передбачених аiдповiдною стапею ОсобливоТ частини КК альтернативних
покарань або бiлбш м’якого покарання, нiж передбачено законом (стапя 69 КК): О так

10 Призначення мiнiмалбного строку (розмiру) покарання:
О неповнолiтньому обвинуваченому; за вiдсутностi судимостi; за наявностi кiлькох епiзодiв; за наяаностi судимостi

11 Застосування примусових заходiв виховного характеру, не пов’язаних з направленням неповнолiтнього до
спецiальноТ навчальноТ установи, у разi вчинення ним тяжкого злочину або зпочину середнбоТ тяжкостi:
О вперше; О в iншому випадку

12 Залишення без змiн рIшення суду попередньоТiнстанцiIу разi його оскарження стороною обвинувачення в судi
апеляцiйноТ, касацiйноТiнстанцiй, Верховному Судi Укрв?ни: О так

“Здно з нумерац1сю, наведенаю у табяицi 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПд, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання
БВПД/ стадi? проваркення (Кзвiт) (вiдмiтити потрiбне):

О до 45 днiв; О еЩ 46 до 60 днiе; О еЩ 61 до 90 днiв; О еЩ 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

ТЁ1ЁЁЁ

О вирок; О ухвала суду апеляцЁйноТ iнстанцi?; О медична довiдка, що пiдтверджус наявнiсть у особи iнфекцiйчо? хвороби;
О нше (зазначити):

Р=20х..........,......_.грнх

_____

х

_____

х

_____

х

_____

х

_____

=

______,__грн.

о, к. к к ю.
достовiрнiсть iчформацi?, зазначено? у цьсму додатку, пЩтверджую.

(пписадВояа*\

_?В!двя!труiНадавыяьвпд_/__!____

К С) 3 С 3!’ ГН (дата) Щписадвоката)

Центр э надйцЬд
ата) , ,Ча

Складено — — / — — ( — — — —
(дата)

(прiзвище, нiцiаяи уповноважено? особи) (ппис)

Ги%Л
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20_року Г2

_______

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатноТ вторинно? правовоТдопомоги

у криминальному провадженни на стади провадження в суди касацiинои нстанцн/Верховному Судi Украини (С3)

1. ЗАГАЛЬIДАНI г

_____________________

1.1. ПЛ.Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД

__________________________________________________________________

1.2. доручення центру з надання БВПД вiд — Мд

_________________

1.3. ПА.Б., дата народження особи, якiй надано БВПд

________________________________________

/ /

2.1. Коефiцiент стадГГ кримiнального провадження (Кс):
1) повнота участi у стадIТ кримiнального провадження (К баз):

БВПД пiд час попереднбоТ стадiТ провадження (вiдмiтити потрiбне): О не надавалася; О надавалася;

участь адвоката у судовому провадженнi (вiдмiтити потрiбне): О так; О нi;

припинення участi адвоката до завершення стадIТ провадження (вдмiтити потрiбне):

О так (у тому числi О пЩ час першого конфiденцiйного побачення з адвокатом); О нi;

2) кiлбкiстб днiв, протягом яких адвокат брав участь у судових засiданнях (К) (вказатм кiлькiсть та заповнити реестр

судових засiдань у разi, якщо було понад пять таких днв)

Ресстр судових засiдань:

Ю дата i час початку Ю дата i час початку Ю дата час початку

з!п та завершенкя зiп та завершення зiп та завершення

1 4 7
2 5 8
3 6 91

2.2. Коефiцiснт складностi кримiнального провадження (Кс):
1) епiзоди (групи епiзодiв) кримiнального провадження за сiупенем тяжкостi (К х ет. тя) (вiдмiтити потрiбне та вказати

кiлькiсть епiзодiв): О невеликоУтяжкопi О середибо! ТЯЖоПЁ О тяжкий

О хобливо тяжкий (О розгляд судом копеально (вiдмiтити у раз наявностi)); О гюсягання на жмпя
112, 115.чхтиюютретьоюстатги25б.палямнз4з379.4оОi44ЗКк

2) кiлькiсть пiдозрюваних, обвикувачених (крiм пiдзахисного) у кримiнальному провадженнi (К’пиа)**
•у рзi яцю у ияюВжен ;iгуруе г’иiо гэах,на Ежазуетъся О;

3) обрання особi запобiжного заходу у виглядi тримакня пiд вартаю (Ки) (вiдмiтити потрiбне): О так; О н;

4) особлива категорiя особи, якiй надасться БВПд (К.а) (вiдмiтмти потрiбне):

О у вiцi до 18 рокiв; О через сво! фiзичнi або психiчнi вади (нiма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на
захист; О не володiе мовою, якою ведеться провадження; виявдеко iнфекцiйну хворюбу, що п’щтверджуеться вiдпювiдною
медичнаю довiдкою; 3 засуджена до покарання у виглядi позбавлення волi, тримання в дисциплiнарному батальйонi
вiйськовослужбовцiв або обмеження волi.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в iнтересах захисту особи у кримiнальному провадженнi незаконних
рiшенб, дiй чи бездiяльностi органу, що провадить оперативно-роэшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора та/або
пiдготовка та подання адвокатом заяви про очинений щодо особи злочин (К0) (зазначити клькiсть окремих проваджень,
вiдкритих у результатi вiдповiдних дiй адвоката)

2.4. Результати здiйснення адвокатом захисту на цiй стадГ кримiнального провадження (КЕ (вЩмiтити потрiбне у разi

наявностi умов, викладених у таблицi 9 Методики обчислення розмфу винагороди адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну

правову допомогу, затверджено? постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни еЩ 17 вересня 2014 року Мд 465 (в редакцi? постанови
Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни вiд 21 грудня 2016 року Мд 1048) (далi — Методика)):

Ю Результат

зIпн*

1 Вiдмова у задовояеннi клопотання прокурора, слiдчого щодо обрання особi, яю пiдозрюсться, обвинувачустбся
у вчиненнi элочину, запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою:

О так; О зi заiльненням пЩ заставу; О з обранням iншого запобiжного заходу

2 Замiна або скасування обраного пiдозрюваному, обвинуваченому запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою:
О у разi скасування запобiжного заходу; О у разi фактичного звiльнення пiдозрюваного, обвинуваченого з-пiд варти пiд

заставу; О з обранням iншого запобiжного заходу

З Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закрипя провадження судом
апеляцiйноТ, касацiйноТ iнстанцiй, Верховним Судом Укратни щодо:
О злочину з посягання на жипя; О особливо тяжкого злочину; О тяжкого злочину; О элочину середньоТ тяжкостi;

О элочину невелико? тяжкостi



2 Продоаження додатка 9
4 Закрипя провадження за вiдсутностi складу эпочину, подIТзпочину, у разi невстановлення докаэiв для доведения

винуватостi особи в судi i вичерпання можлиаостей Т отримання щодо;
О элочину з посягання на жипя; О особливо тяжкого злочину; О тяжкого элачину; О элочину середньоi’ тяжкостi;
О алочину невелика? тяжкостi

5 Звiльнення в’щ кримiнальноТ вЩповIдальностi у зв’язку iз:
О дiйювим каяпям (стапя 45 КК); О примирениям винного з потерпiлим (ствия 46 КК); О передачею особи на поруки
(стапя 47 КК); О змiною обстановки (стапя 48 КК); О закiнченням строкiв давностi (стапя 49 КI9

б Змiна правовоТквалiфiкацiiзлочину:
1) у разi зниження найвищого ступеня тяжкостё элочину (за всiма епiзодами), у вчиненнi якого пiдозрюсться
(обвинувачусться) особа:
О зi элочину з посягання на жипя на особливо тяжиий; О зi элочину з посягання на життя на тяжкий;
О зi элочину з гюсягання на життя на середньо? тяжкостi; О зi алочину з посягання на жипя на невелико? тккостi;
О з особливо тяжкого на тяжкий; О з особливо тяжкого на середньоТ тяжкост; О з особливо тяжкого на невелико? тяжкостi;
О з тяжкого на середньоТ тяжкостi; О з тяжкого на невелико? тяжкостi; О з середньо? тяжкостi на невелико? тяжкостi;
2) у разi зниження максимальноТ санкцI передбаченоТ вiдповiдною стапею ОсобливоТ частини КК, в межах епiзоду
(групи епiзодiв) найнищого ступеня тяжкостi щодо:
О элочину з лосягання на жипя; О особливо тяжкого элочину; О тяжкого злочину; О элочину середньо? тяжкостi;
О элочину невелико? тяжкостi

7 Эменшення кiлбкостi епiзодiв обвинувачення (вказати кiлькiсть таких епiзодiв):
О элочину з посягання на жипя О особливо тяжкого злочину О тяжкого элочину
О элочину середньо? тяжкостi ; О злочину невелико? тяжкостi

8 Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням (стапi 75, 79, 104 КК) за умови:
О наявностi неповнолiтнього обвинуваченого; О Ыдсутностi судимостi; 12 нвявностi кiлькох елiзодiв злочинно?дiяльностi;
О наявностi судимостi

9 Призначення найменш суворого з передбачених вiдповiдною стапею Особливо? частини КК альтернативних
покарань або бiльш мякого покарання, нiж передбачено законом (стаття 69 КК): О так

10 Призначення мiнiмального строку (розмiру) покарання:
О неповнолiтньому обвинуваченому; Е за вiдсутностi судимостi; О за наявностi йлькох епiзодiв; О за наявностi судимостi

11 Застосування примусових заходiв виховного характеру, не повязаних з направленням неповнолiтнього до
спецiальноТ нанчально? установи, у разi вчинення ним тяжкого зпочину або элочину середньоТ тяжкостi:
О айерше; О в iншому випадку

12 Залишенвя без змiн рiшення суду попередньоiiнстанфГу разi його оскарженкя стороною обвинувачення в судi
апеляцiйноТ, касацiйноТiнстанцiй, Верховному Судi УкраТни: О так

“Згдно з нумераЩсю, наведеною у таблиф 9 Методики.

25. Строк подання акта надання БВПд до центру з надання БВПд, починаючи з дня, наступного за днем завершения надання
БВПдIстадi( провадження (Кзакт) (вiдмiтити потрiбне):

Е] до 45 днiв; О вiд 46 до 60 днiв; О вiд 61 до 90 днiв; О вiд 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

.3. ПЕРЕЛIК ЗАВIРЕНИХ АДВОКАТО МКОП!И ПРОЦЕСУАЛЬНИХТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЩО%ПЩТВЕРДЖУЮТЬ .НАВЕДЕНI:
• Г

О обвинувальний акт аОс його вiдповiднi частини (у разi якщо не подано на попереднiй стадi? провадження); О вирок аОс ухвала
суду першот iнстанцi?; О клопотання про застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру; О медична
довiдка, що пiдтверджус наяенiсть у особи iнфекцiйно? хвороби; О нше (зазначити):

Р=20х......,_грнх

_____

х

_____

х

_____

х

_____

х

_____

=

______,__грн.

достовiрнiсть iнформацi?, зазначено? у цьому додатку, пЩтверджую.

Складено __1 — / — — — —

________________

(дата) (пдгис адаската)

Поданодо центруз надання БВПД__I1I_ —

(дата)

Прийнято__/__/___. /‘

________________________ _____________

Згщно орИгпчс)ло

л (пщпис адвоката)

Центр з надання.БВПД

___________________________

(прiзеище, IнЩiали уповноважено особи) (пдпис)
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________

додатокiо
ЦАС до акта нщ’ання безоплатмо? аторинко? прааово! допомоги Н

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги,
передбачено? пунктом 2 частини друго( стапi 13 Закону Укра?ни ((Про безопатну правову допомогуд,

у цивiльнiй або адмiнiстративнiй спраеi (ЦАС)

1.ЗАгАлЬНIДАНI

1.1. ПЛ.Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПд

__________________________________________________________________

1.2. доручення центру з надання БВПД вЩ — — / — / — — —

_________________

1.3. ПЛ.Б., дата народження особи, якiй надано БВПД

1 1
1.4. Стадiя процесу, на якiй надано БВПд (вiдмiтити потрiбне):

О цивiльний; О адмiнiстративний:

О судове провадження не аiдкриаалссь; 12 провадження в суд1 1 iнстанцiГ; О апепяцiйне провадження; О провадження в судi касацйно?
iнстанцi?IВерховному Судi УкраТни; О перегляд рiшень ухвал у зв’язку з винятковими обпавинами/за нововиявленими обставинами.

2. ВИХiДН1 ДАН ДЛЯ РОЗРАХУНКУ э1АЧ КОЁФIцIСНЩ’щб’ВиЗкАЧАютЬРоЗМIР !иiiЮРРДйАВокАТ*

2.1. Кiлькiсть пдготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови вiдкрипя
провадження), зустрiчних позовiв або заперечень проти позову, апеляцiйних скарг, касацiйних скарг, заяв про перегляд
судового рiшення Верховним Судом УкраТни чи за нововиявленими обставинами (за умови вiдкрмття провадження) або
вiдповiдних заперечень (I(,) вiдповЩно до реестру дiй адвоката
2.2. Кiлбкiсть складених та поданих документiв процесуального характеру, крiм зазначених у пiдпунпi 2.1 пункту 2 цього
розрахунку, вiдповщно до реестру дiй адвоката (ЮщiНШ)

2.3. Кiлькiсть судових засiдань, у яких взяв участы адвокат, вЩповiдно до реестру дiй адвоката:

д п, й — у межах району, мiста загальнодержавного або обласного (республiканського Автономно? Республiки Крим)
значення, де адвокатовi вмдано доруяення

2—за межами району, мiста загальнодержавного або обласного (республiканського Автономно? Республiки Крим) значення,
де адвокатовi видано доручення, але у межах регiону, де адвокатовi видано доручення_;

Кэ — за межами регiону, де вокатовi видано доручення

Ресстр дiй адвоката

А. Процесуальнi документм, кiлькiсть яюiх вказана в пiдпунктi 2.1 пункту 2 цьюго рюзрахунку
Дата i час ресстрацiТ органом

ню Найменування процесуального документа (службовою особою), якому
(якiй)_адресовано_документ

2
З
4
5
б
7
В
9

10

Б. Iншi процесуальнi документи, кiлькiсть яких вказана в пiдпунктi 2.2 пункту 2 цього розрахунку
Дата i час ресстрацГ органом

зiп Найменування процесуального документа (службовою особою), якому
(якiй)_адресовано_документ

2
З
4
5
б
7
8
д
10



2
В. Участь у судових засiданнях, кiлькiсть яких вказана у пiдпунпi 2.3 пунщ 2 цього розрахунку

Продовження додатка 10

Найменування суду дата i час початку та завершения судового засiдання

2.4. Особлива категорiя особи, якiй надасться БВПД (К0.) (вiдмiтити потрiбне):

С у вiцi до 18 рокiв; С через сво? фiзичнi або психiчнi вади (нёма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзуаати свое право на
захист; С не волод(е мовою, якою ведеться провадження; С виявлено iнфекц!йну хворобу, що пiдтверр4(уеться вiдпоеiдною
медичною довiдкою; С аасудкена до покарання у виглядi позбавлення воЛi, тримання в дисциллiнарному батальйонi
вiйськовослукбовцiв або обмеженн вопi.
2.5. Строк подання акта наданкя БВПд до центру з надання БВПд, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання
БВПД]стадП провадження (Кзаi) (вiдмiтмти потрiбне):

С до 45 днiв; С вiд 46 до 60 днiв; С вЩ 61 до 90 днiв; С вiд 91 до 120 днiв; С понад 120 днiв.

з пЁРЁЛЁ ФЁНйХЖВАiбМКОйПЁЩЩ1йИ*1АПнШИХ ДОКЧМЁЙТIВЩ0 ПщтВЕРДЖУюТ }IАВЕДЕЧI

___

С позовна заява; заява у поряу окремого лровадження; зустрiчний позов; С заперечення проти позову; С апеляцiйна
скарга; С касацiйна скарга; С заява про перегляд судового рiшення Верховним Судом Украни чи за нововиявленими

обставинами або вiдповiдне заперечення; С ухвала суду; С медична довiдка, що пiдтверркуе наявнiсть у особи iнфекцiйно?
хвороби; С iнше (зазначитм):

4 МIРМВМО

___ __

.

Рщю(б+Вх

_____

+бх

_____

+4х

_____

+8х

_____

+ 24х

_____х ______

х__,_грнх

_____

=

Юл Ки2 Кудз ОТл Ка

достовёрнiсть iнформацГ, зазначено? у цьому додатку, пiдтвердщю.

Складено__/_/____
‚дата) (г.Щпис адвю ката)

Подано до центру з надання БВПД — — / — — / — — — —

Прийнято __1 — — / — — — —

‚дата)

гiцКОЗ

(дата) (п’дпис адвоката)

(ппис)

%7’е

Центр з надання БВПД
нiцiали упоноваженоТ особи)
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-

П РК до акта нщ’ання безоплатноi вторинноi прааовоi допомоги -— —

В!д

_____________________

2О року Ме

________

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатно! вторинноТ правовоТдопомоги,
передбачено? пунктом 2 частини друго? стапi 13 Закону УкраТни <(Про безоплатну правову допомогу»,

у кримiнальному провадженнi (ПРЮ

гге”гг’г,
1.1. П.I.Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД

_____________________________________________________________

1.2. доручення центру з надання БВПД вЩ — — / — — / — — — — М2 —

_________________

1.3. П.I.Б., дата народження особи, якiй надано БВПД

___________________________________________

1 1
1.4. Стадiя процесу, на якiй надано БВПд (в]дмiтити потрiбне):

О досудове розсл]дування; О провадження е суд] i iнстанц]?; провадження в суд] апеляц]йно? iнстанц]?; О провадження

в суд] касацiйноТ iнстанц[!Верховному Суд] Укра?ни.

..

2.1. Кiлькiсть пiдготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови вiдкрипя
провадження), зустрiчних поэовiв або заперечень проти позову, апеляцiйних скарг, касацiйних скарг, заяв про перегляд
судового рiшення Верховним Судом УкраТни чи за нововиявленими обставинами (за умови вiдкрипя провадження) або
вiдповiдних заперечень вiдпов]дно до реестру дiй адвоката (Кпл)

2.2. Кiлькiсть складених та поданих документiв процесуального характеру, крiм зазначених у пiдпунктi 2.1 пункту 2 цбого
розрахунку, вiдповiдно до реестру д]й адвоката (Кi)

2.3. Кiлькiсть судових засiдань, у яких взяв участь адвокат, в]дповiдно до реестру дiй адвоката (вказати):

.
—

у межах району, мiста загальнодержавного або обласного (республiканського Автономно? Республ]ки (рим)
значення, де адвокатов] видано доручення

2—за межами району, м]ста загальнодержавного або обласного (республ]канського Автономно? Республ]ки Крим) значення,
де адвокатов] видано доручення, але у межах регiону, де адвокатов] видано доручення

— за межами регiону, де адвокатов] видано доручення

2.4. Кiлькiсть iнших процесуальних д]й, у яких взяв участь адвокат, вiдпов]дно до реестру дiй адвоката (Клi,п.лй)

Ресстр дiй адвоката
А. Процесуальн] документи, кiльк]сть яких вказана в пiдпунктi 2.1 пункту 2 цього розрахунку

дата i час реестрацг(органом

з/п Найменування процесуального документа (службовою особою), якому
(якiй)_адресовано документ

2
З

4
5

БIкш] процесуальнi документи, кiлькiсть яких вказана в п]дпункг] 2.2 пункту 2 цього розрахунку
дата i час реестрац]Торганом

з/п
Найменування процесуального документа (службовою особою), якому

(якiй) адресовано документ

2

З

4

5
В. Участь у судових зас]даннях, кiлькiсть яких вказана в п]дпуню] 2.3 пункту 2 цього розрахунку

Найменування суду дата i час початку та завершення судового засiдання
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Г. Участь в iнших процесуальнихдiях, кiлькiстьяких вказана влiдпунктi 2,4 пункту 2 цього розрахунку

2.5. Особлива категорiя особи, якiй надасться БВПД (Кос ш) (вiдмiтити потрiбне):

О у вiцi до 18 рокiв; через сны фiзичн або психiчнi вади (нiма, глуха, слпа тощо) не може сама реалiзувати свое право на
захист; О не володiс мовсю, якою ведеться провадження; О виявлено iнфекцйну хворобу, що пiдтверджуеться вiдповiдною
медичною довiдкою; засуркена до покарання у виглядi позбавлення волi, тримання в дисциплiнарному батальйонi
вiйськовослужбовцiв або обмеження волЁ

2.6. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання
БВПдIстадi’( гiровадження (Кзэiг) (вЩмiтити потрiбне):

О до 45 днiв; О вiд 46 до 60 днiв; О вЩ 61 до 90 днiв; О вiд 91 до 120 днiв; О понад 120 днiв.

3. ПЕРЕЛIК 3АВIРНИХ АДВОКАТОМ КОПIИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЩО П ТВЕРД)Ю’ЮТЬ НАВЩI]
арк.); ‚__

___

_‘_‘_

О позовна заява; О заява у порядку окремого провадження; О зустрiчний позое; О заперечення проти позову; О апеляЩйна
скарга; О касацiйна скарга; О заява про перегляд судового рiшення Верхоеним Судом УкраТни чи за ноеовияеленими
обставинами або вiдпоаiдне заперечення; О ухвала суду; О медична довiдка, що пiдтверкус наявнiсть у особи нфекцiйноГ
хвороби; О протокол астi у процесуальнiй дiт; О iнше (зазначити):

-

Ргед(б +8х

_____

+бх

_____

+4х

_____

+8х

_____

+24х)х х_,_грнх

_____

=

_______,,._грн.

‚i,’а

‚Д

1 п ай’

‚д

1

‚Д

З .ю Спад К,..,
Зазначасться сума Значень, вказан а абзацi другому пi,унк,у 23 та пЁдтунпi 2 4 пунау 2 чьею розрахунку,

достовiрнiсть iнформацi?, зазначеноТ у цьому додатку, пiдтверджую.

Складено __1 —_ / — — — —

(дата)

Прийнято__/__!
(дата)

(пфпис адвоката)

т
з/п Найменування процесуальноТдГГ дата i час початку

та_закiнчення

т
т
т
т

Подано до центру з надання БВПД _—1——/_

____________

(дата) -‘ - (пiдпис адвоката)

- Центр з надан’ВПД
(прiзвище Iнiцiали упоаиоваженоi особи) (пiдпис)
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______

додаток 12
Пд до акта нщ’ання безоплавiоi вторинно? правовоТдопомогм

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатнот вторинноТ правовот допомоги,
передбаченот пунктом З частини друго стал’ 13 Закону Украни кПро безоллатиу правову допомогр (Пд)

1.ЗАгАЛЬнIДАНi .i РГГi%:

____________________________

1.1. П.1.Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПд

1.2. доручення центру з надання БВПд вiд — — / — / — — — — Ю —

1.3. П.I.Ь., дата народження особи, якiй надано БВПД

/ /

2.1. Юлькiсть пiдготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови вiдкрипя
провадження), зустрiчних позовiв або заперечень проти позову, апеляцiйних скарг, касацiйних скарг, заяв про перегляд
судового рiшення Верховним Судом УкраТни чи за нововиявленими обставинами (за умови вiдкрипя провадження) або
вiдповiдних заперечень вiдповiдно до реестру дiй адвоката (К,)

2.2. Кiлбкiстб складених та поданих документiв процесуального характеру, крiм зазначених
розрахунку, вiдповiдно до реестру дiй адвоката (К НШ) —.

Реестр дiй адвоката

у пiдпунктi 2.1 пункту 2 цього

— дата i час реестрацii органом

з/п Найменування процесуального документа (службовою особою), якому

(якй) адресовано документ

2

З

4
5

Б.. ншi процесуальнi документи, кiлькiсть яких вказана е пiдпунктi 2.2 пункту 2 цього розрахуяку
дата i час реестрацП органом

з/п Найменуванкя процесуапьного документа (службовою особою), якому

(якiй)_адресовано_документ

2
З
4
5

2.3. Особлива категорiя особи, якiй надаеться БВПд (К.ат) (вiдмiтити потрiбне):

О у вiцi до 18 рокiв; О через своТ фiзичнi або психiчнi вади (нiма, глуха, слiпа тощо) не ноже сама реалiзувати свое право на
захист; О не володiе мовою, якою ведеться провадження; [2 виявлено iнфекцiйну хворобу, що пiдтверджуеться вiдповiдною
медичною довiдкою; О засудена до покарання у виглядi позбавлення волi, тримання в дисциплiнарному батальйонi
вiйськовослужбовцв або обмеження вопi.

2.4.. Строк подання акта надання БВПд до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання
БВПд!стадi? провадження (Ювiт) (вiдмiтмтм потрiбне):

[2 до 45 днiв; О вiд 46 до 60 днiв; О вiд 61 до 90 днiв; О вiд 91 до 120 днв; О понад 120 днiв.

Енiвщщтв$гь

НАВЕдЕНI
ДМ! (МИ .Ж
О позовна заява; О заява у порядку окремого провадження; О зустрiчний гюзов; О заперечення проти позову; О апеляцiйна
скарга; О касацЁйна скарга; О заява про перегляд судового рiшення Верховним Судом УкраТни чи за навоеиявпеними
обставинами або еЩпоб’щне заперечення; [2 медична довiдка, що пiдтверркуе наявнiсть у особи iнфекцiйноТ хвороби;
О iнше (зазначити);

А. Процесуальнi документи, кiлькiсть яких вказана в пiдпункгi 2.1 пункту 2 цього розрахунку
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___

-

(8 х

_____

+6 х

_____)

х

______

х___грн х

_______

кт’_ к” О=а ‚т

достовiрнiсть iнформацii, зазначено’ у цьому додатку, пiдтверджую.

Складено — / — — / — — — —

(дата) (пдпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПд — — / — ./ — —

(пщпйс адвоката)

Прийнято — — / — — / — — — —

(дата)
Центр з надання БВПД

(прiзвище, нцiали уоовноаажекЫ особи) (пфпис)

биРеб

(дата)



Вiд ((.............>) 20_ року 9

_______

додатокiз
1 Нш до акта нщ’ання безоллатно! аторинно? правово! допомоги

Розрахунок розмiру винагороди адвоката за надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги
протягом одного дня вфгювфно до дормення, вщаного на виконання постанови слЩчого, прокурора, ухвали слЩчого суi, суду,

за зверненням особи, засуджено? до покарання у виглядi позбавлення волi, тримання в дисциплнарному батальйонi
вiйськовослужбовцiв або обмеження волi, в iнших випадках, крiм тмх, що передбаченi пунктами 3—7 Методиоi обчислення розмiру

винагороди адвокатiв, як надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженоТ постановою Кабiнеiу МiнЕстрiв Украiни
еЩ 17 вересня 2014 року Ю 465 (в редакцi? постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни еЩ 21 грудня 2016 року Ы2 1048) (‚НШ)

1.зАгАльЫдАыаггггтг,ГпПг. ДТ4’
-

____

ii. П.1.Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПд
1.2. доручення центру з надання БВПД вiд __1 __ / — — — Ю
1.3. П,i.Б., дата народження особи, якiй надано БВПД

__1__!____
2 вiiхiдн дАн для РОЗРАХУНКУ ЗыАЧЕНЬ кбЁфщюоiв, ЩО ВИЖ4Щ9I ЕРМiР ВИНГОРдИ дкАтА]
2.1. Кiлькiсть днiв, коли адвокатом надаваласб БВПд, вiдповiдно до реестру дiй адвоката:

i — у межах району, мiста загальнодержавного або обласного (республiканського Автономно? Республiки Крим) значення,
де адвокатовi видано доручення

2—за межами району мста загальнодержавного або обласного (республiканського Автономно? Республiки Крим) значения,
де адвокатовi видано дорунення, але у межах рейочу, де адвокатовi видано дорунення

К,фз — за межами регiону, де адяокатовi видано доручення

Ресстр дiй адвоката

А. Побачення з особою, якiй надаеться БВПД
Ю эiп дата 1 час початку та закiнчення Ю з/п дата 1 час початку та закiнчення

1 5
2 6
3 7
4 8

Б. Участь у процесуальних дiях

Юз/п Найменування процесуальноТ дата Iчасп:ч:ткУ

В. Складання процесуальних документiв
дата I час ресстрацii органом

Мя з/п Найменування процесуального документа (службовою особою), якому
(якiй) адресовано документ

2
З
4
5
б
7
8
9
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1101 1
2.2. Особлива категорiя особи, якiй надасться БВПд (К1) (вёдмiтити потрiбне):

О у вiцi до 18 рокiв; через сво? фiзичнi або психiчнi вадИ (нiма, глуха, слiпа тощо) не може сама реалiзувати свос право на
захист; О не вояодiв мовсю, яксю ведеться провження; О виявяено нфекцiйну хворобу, що пiдтверКусться вдяовЩною
медичною довфкою; засуджена до покараыня у виглядi позбавлення вол, тримання в дисииллiнарному батальйонi
вiйськовослужбовцв або обмеження волi.

2.3. Строк подання акта надання БВПд до центру з надання БВПд, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання
БВПДIстадi? провадження (К3i) (вiдмiтити потрiбне):

О до 45 днiв; О бЩ 46 до 60 днiв; О вiд 61 до 90 днiв; О вiд 91 до 120 днiв; О понад 120 днiа.

з:ПЕРЁЛIК ЗАВIЁЕЮ С ДВбККТОМ КОпЁй11РцЕСУр)1ЬнИХ ТА 1НИХ ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРдЖУЮТЬ НАВЕДЕНI
дАц1*атрiб Ф. Н? ) i ..

О ухвала суду; О медична довiдка, що пiдтверджус наявнiсть у особи iнфекцiйноТ хвороби; О протокол iастi у процесуальнiй
дi?; О iнще (зазначити):

Подано до центру з надання БВПД — — / — — / — —

(дата) (пЩпис адвоката)

Прийнято — — — / — — — —

(дата)
Центр з надання БВПД

(прьвище, Нiцiали улов1iоваженоГ особи) (п п и с)

сбо

Рiнш = (4 х

______

‚iii

+Вх

ВЁБЁ!Ш:

‚.2

+24х

_____)х

х_,....грнх

_____

=

_______,__грн.

‚•3 К Ог;

достоЫрнiсть iнформацiТ, зазначено? у цьому додатку, пiдтверджую.

Складено — — / — — / — —

_______________

(дата) (пiдпис адвоката)

,—у
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до акта надання безоплатно( вторинноТ правовоГ допомоги

в)д

___________________

20_ року Мв —

Розрахунок розмiру витрат, пов’язаних з наданням безоплатноТ вториннЫ правовоТдопомоги,
на проТэд транспортом загального користування таiабо придбання пально-мастильних матерiалiв --

у разi використання власного транспортного засобу, що пiдлягають вiдшкодуванню
за дорученням центру з надачня ВПд вiд — / — — / — — — — М9 —

1. Ресстр маршрутiв проУзду адвоката у зв’язку з наданням БВПд

‘У ра крстаю-л Власго трастржого зассЕу.

2. Розрахунок витрат на придбання пально-мастильних матерiалiв (у разi використання власчого транспортного засобу):

(л або м3) х ( (км) /100) х

_______,

грн =

_______,

грн,
(юра витрат (сумарна (вартiсть 1 п або i’

яшъьою на 1СО ки) бдстан) пагтыюс)

Розмiр витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню,

3. документи, що пiдтяер’кують вказанi витрати (вЩмтити потрiбне) (додаються в кiлькостi — одиниць):

5 копiя ресстрацiйного документа на транслортний засю**; 5 копiя документа, що пiдтверджуб право користувачня транспортним
засобом*; О копя посвiдчення водя; О квитанцiГ (чеки) на придбачня пально-мастильник матерiалiв; О прЫзн квитки та/або
квитанцй (чеки) про сплату вартостi проТэду.
“У разi яюдо подастьс вперше В ыежах виконання поточного контракту.

достовiрнiсть нформацi?, зазначено( у цьому додатку, пiдтверджую.

Складено__/_/_,___
(дата) (пщписадеоката)

Подано до центру з надання БВПД — — / — — / —

________________

(дата) (пщпис адвоката)
3

4

Цiтрз надЩй БВПД

______________________

Маршрут проТэду (адреси) ВЩ
дата стань,

початкова мисце проведения дiТiдiй кiнцева км’

(каiые..Аа.Н1 $а?)

2

{иВйнеН7,.4и. аИ)

(кайщну,ачи, В]$)

(найи,екуш4ня $/й)

<каащ,.аю4, %]д)

7

(найец,чи Л/ай

—

::, Пiийнято _/
у:/

(дата) (прiзвище, Iнiцiали уповноваженоГ особи) (пщпис)



д4Од1ОК I

до акта надання безоппатноУ аторинно? правоаЫ допомоги

аiд

____________________

2О_ року М

________

Розрахунок розмiру витрат, пов’язаних з наданням безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги,
на бiдрядження за межi регiону, що пiдлягаютб вiдшкодуванню

за дорученням центру з надання БВПд вiд — / — — / — — — — —

_________________

1’ .2 А

1. Ресстр оiдрядженб адвоката за межi регiону у звязку з наданням БВПД

ы! Звiдки Куди Дата виТэду Дата Мета
з/п повернення

2

3

4

5

б

7

б

9

10

11

12

13

14

15

2. Розрахунок витрат на вiдрядження за межi регiону:

добовi

_______

днiв (сумарно) х

_______,__

грн =

_______,

грн,

Наймання житповаго примiщення днiв (сумарно) х

_______

грн ,_ грн.

Розмiр витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню, становить

_______,_

грн.

З. Документи, що пiдтверджують витрати (зазначити) (дадаються в кiлькостi — одиниць)

достовiрнiсть iнформацiТ, зазначено! у цьюму додатку, пiдтверджую.

Складено __1 — — / — — — —

(дата) (пфпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД — — / — — / — — —

(дата) (пЩпис адвоката)

Прийнято — — / — — / — — — —

(дата)

гiд,но з оригiналом

!

(пдпис)
Центр з надання БВПД

(правище, iнЫиапи улоакюваженоТ особи)


