Затверджено рішенням
Ради адвокатів України
від «12» квітня 2019 року № 41
із змінами, внесеними
рішенням Ради адвокатів України
від «14» лютого 2020 року № 29
із змінами, внесеними
рішенням Ради адвокатів України
від «17» листопада 2020 року № 118

із змінами, внесеними
рішенням Ради адвокатів України
від «11» вересня 2021 року № 107

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРДЕР НА НАДАННЯ
ПРАВНИЧОЇ (ПРАВОВОЇ)
ДОПОМОГИ
нова редакція

1. Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги встановлює
єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань/адвокатських бюро
правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів.
2. Ордер на надання правової допомоги - письмовий документ, що посвідчує
повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках і порядку,
встановлених Законом України від 05 липня 2012 року № 5076-VI «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України.
3. В Україні встановлюється єдина, обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма
ордера, яку затверджує Рада адвокатів України (зразок в Додатку 1).
4. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та
повинен містити обов’язкові реквізити, передбачені цим Положенням.
5. Ордер, встановленої форми, є обов’язковим для прийняття усіма органами,
установами, організаціями на підтвердження правомочності адвоката на
вчинення дій, передбачених статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».
6. Бланки ордерів, згідно затвердженої типової форми, генеруються у відповідному
розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної
асоціації адвокатів України www.unba.org.ua слідуючи командам системи.
7. Облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично системою управління
електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України. Історія генерування
ордерів відображається у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката»
на офіційному веб-сайті НААУ та у адміністративній частині електронної бази
даних ЄРАУ.
8. Адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро ініціюють генерування
ордерів відповідно від адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність
індивідуально, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об’єднання,
адвокатського бюро через офіційний веб-сайт НААУ, в раді адвокатів регіону,
або як виняток у передбачених Радою адвокатів України випадках безпосередньо
у Національній асоціації адвокатів України.
9. Ордер, що видається адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально,
підписується адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності).
10. Ордер, який видається адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням,
обов’язково має містити підпис адвоката, який надає правничу (правову)
допомогу на підставі цього ордера, та підпис керівника адвокатського бюро,
адвокатського об’єднання і скріплений печаткою юридичної особи.
11. Ордер, встановленої цим Положенням форми, є належним та достатнім
підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта.
12. Ордер містить наступні реквізити:
12.1. Серію, порядковий номер ордера;
12.2. Прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається
правова допомога;

12.3. Посилання на договір про надання правової допомоги/доручення органу
(установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової
допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;
12.4. Назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із
зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності
відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».
Під назвою органу розуміється як безпосередньо назва конкретного органу
так і назва групи органів визначених пунктом 2 частини 1 статті 20 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (наприклад, судові
органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи
досудового слідства, правоохоронні органи тощо);
( в редакції відповідно до рішення Ради адвокатів України
№ 118 від 17 листопада 2020 року)

12.5. Прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правничу (правову)
допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав
(КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів
відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли
воно видане;
12.6. Ким ордер виданий (назву організаційної форми): адвокатом, який
здійснює адвокатську діяльність індивідуально (із зазначенням адреси
робочого місця); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне
найменування адвокатського бюро/адвокатського об’єднання та його
місцезнаходження);
12.7. Адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси
місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, яке
видає ордер;
12.8. Обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання
правничої (правової) допомоги;
12.9. Дату видачі ордера;
12.10. Підпис адвоката, який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної
діяльності (у графі «Адвокат»);
12.11. Підпис адвоката, який надає правову допомогу, якщо ордер, виданий
адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»);
12.12. Підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, відтиск
печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання (за наявності) у
випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським
об’єднанням;
12.13. Двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в
ЄРАУ;
12.14. Реквізити 12.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 генеруються автоматично, всі інші
реквізити ордера заповнюються адвокатом самостійно з метою збереження
адвокатської таємниці.

13.Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено не можуть
генерувати ордер на надання правничої (правової) допомоги в період вказаного
зупинення.
14. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких припинено шляхом
анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не можуть
генерувати ордер на надання правничої (правової) допомоги.
15. Відповідальність за достовірність вказаних в ордері даних несе адвокат (особа,
яка видала ордер). У ордері на надання правової допомоги, який видається
адвокатом або адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням, не заборонено
здійснювати виправлення і дописки, у разі якщо обсяг повноважень адвоката
змінюється в межах такого договору.
16. При генеруванні ордерів, відповідно до регіону їм присвоюються наступні серії:
16.1. Рада адвокатів України – ІІ;
16.2. Рада адвокатів АР Крим – АК;
16.3. Рада адвокатів Вінницької області – АВ;
16.4. Рада адвокатів Волинської області – АС;
16.5. Рада адвокатів Дніпропетровської області – АЕ;
16.6. Рада адвокатів Донецької області – АН;
16.7. Рада адвокатів Житомирської області – АМ;
16.8. Рада адвокатів Закарпатської області – АО;
16.9. Рада адвокатів Запорізької області – АР;
16.10. Рада адвокатів Івано-Франківської області – АТ;
16.11. Рада адвокатів Кіровоградської області – ВА;
16.12. Рада адвокатів міста Києва – АА;
16.13. Рада адвокатів Київської області – АІ;
16.14. Рада адвокатів Луганської області – ВВ;
16.15. Рада адвокатів Львівської області – ВС;
16.16. Рада адвокатів Миколаївської області – ВЕ;
16.17. Рада адвокатів Одеської області – ВН;
16.18. Рада адвокатів Полтавської області – ВІ;
16.19. Рада адвокатів Рівненської області – ВК;
16.20. Рада адвокатів міста Севастополь – СН;
16.21. Рада адвокатів Сумської області – ВМ;
16.22. Рада адвокатів Тернопільської області – ВО;
16.23. Рада адвокатів Харківської області – АХ;
16.24. Рада адвокатів Херсонської області – ВТ;
16.25. Рада адвокатів Хмельницької області – ВХ;
16.26. Рада адвокатів Черкаської області – СА;
16.27. Рада адвокатів Чернівецької області – СЕ;
16.28. Рада адвокатів Чернігівської області – СВ.

17. Адвокати можуть використовувати за межами України, типову форму ордеру,
викладену англійською мовою, яку затверджує Рада адвокатів України (зразок в
Додатку 2).
( доповнено пунктом 17 відповідно до рішення Ради адвокатів України
№ 107 від 11 вересня 2021 року)

18. Дане Положення набирає чинності з «12» квітня 2019 року.

Додаток №1
до Положення про ордер адвоката на надання правничої
(правової) допомоги, затвердженого рішенням
Ради адвокатів України № 41 від «12» квітня 2019 року,
зі змінами внесеними рішенням Ради адвокатів України № 29
від «14» лютого 2020 року

ТИПОВА ФОРМА ОРДЕРА
Опис:
1.
Формат А-4;
2.
Двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката
в ЄРАУ.

1000001

(посилання на профайл
адвоката в ЄРАУ)

к
о

________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога)

на підставі:

договору про надання правової допомоги/
доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги № _____ від "___" _________ 20__ р.
У

з
а

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(назва органу, у якому надається правова допомога)

р
З

Адвокат

________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правову допомогу)

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ____ від «___» _________ 20___ р.
видане ____________________________________________________ на підставі
(назва органу, що видав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю)

рішення № ____ від «___» ____________ 20___ р.

Посвідчення адвоката № ____ , видане "___" _________ 20__ р.
________________________________________________________
(назва органу, що видав посвідчення)

виданий (обрати необхідне):

Адвокатом, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально:

________________________________________________________________________________________
(адреса робочого місця адвоката)

Адвокатським об’єднанням/бюро:

________________________________________________________________________________________
(повне найменування адвокатського бюро/об’єднання, що видає ордер)

________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження адвокатського бюро/об’єднання, що видає ордер)

________________________________________________________________________________________
(адреса робочого місця адвоката у випадку, якщо вона відрізняється від адреси
місцезнаходження адвокатського бюро/об’єднання, що видає ордер)

Обмеження повноважень адвоката згідно договору про надання
правової допомоги:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

"___" _________ 20__ р.

Адвокат: _____________________

Керівник адвокатського бюро/об’єднання:

_________________________________

(у випадку якщо ордер видається адвокатським бюро/об’єднанням)

(Підпис адвоката)

(Підпис керівника)

SERIES AA

1000001

UKRAINIAN NATIONAL

BAR ASSOCIATION

(link to advocate’s
URAU profile)

WARRANT
FOR PROVIDING LEGAL AID TO

e
l

________________________________________________________________________________________
(last name, first name, patronymic or denomination of person receiving legal aid)

on the basis of:

contract on the provision of legal services;
mandate issued by a body (agency) authorized by law to provide free legal aid
№____ dated “___”______________20___

p

Before ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

m
a

(name of the body, where the legal aid to be provided)

Advocate

________________________________________________________________________________________
(last name, first name, patronymic of advocate rendering legal aid)

x
E

Certificate of right to practice law № ____ dated “___” _________ 20___
Issued by ____________________________________________________
(denomination of the body that issued certificate of right to practice law)

On the basis of decision № ____ dated “___” ____________ 20___

Advocate’s ID № ____ , dated “___” _________ 20__
________________________________________________________
(denomination of the body that issued advocate’s ID)

Issued by (select applicable):

Individually practicing advocate

________________________________________________________________________________________
(address of advocate’s office)

Law firm/Law office:
________________________________________________________________________________________
(full name of lawfirm/law office issuing warrant)

________________________________________________________________________________________
(registered address of lawfirm/law office issuing warrant)

________________________________________________________________________________________
(registered address of the advocate, in case it differs from the address
of lawfirm/law office issuing warrant)

Contractual limits of advocate’s powers:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

"___" ______________________20__
Manager of lawfirm/law office:

Advocate:

_____________________
(signature)

_________________________________
(signature)

