
 
 

РІШЕННЯ № 98 

 

Про затвердження роз’яснення щодо заповнення обов’язкових реквізитів 

ордеру на надання правової допомоги 

 

«20» вересня 2019 року                                                  м. Одеса                                                                               

Рада адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України            

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність, Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення щодо заповнення обов’язкових реквізитів 

ордеру на надання правової допомоги (додається). 

2. Звернутися із листом до адвоката Шаповала Д.В. з рекомендацією 

про підвищення кваліфікації. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника, а також на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України   /підпис/  Л.П. Ізовітова  

 

Секретар Ради адвокатів України /підпис/             І.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення Ради адвокатів України  

від «20» вересня 2019 року № 98 

 

Про заповнення обов’язкових реквізитів  

ордеру на надання правової допомоги 
 

Рада адвокатів України, розглянувши лист адвоката Шаповала Д.В.                  

№ 02/09-01 від 02.09.2019 року про надання роз’яснення щодо заповнення 

обов’язкових реквізитів ордеру на надання правової допомоги, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 

керуючись Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в 

межах компетенції зазначає наступне.  

1. Чи обов’язкове отримання адвокатом посвідчення адвоката України? 

Статтею 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

визначено, що особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів 

регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, які не 

обмежуються віком та є безстроковими. 

Таким чином, посвідчення адвоката України є документом, обов’язковим  

для видачі відповідною радою адвокатів регіону. 

2. Чи є обов’язковим реквізитом ордеру номер та дата видачі 

посвідчення адвоката України у його відповідній графі? 

 

3. Чи є не заповнення відомостей про посвідчення адвоката України в 

відповідній графі ордеру підставою для відмови в надані відповіді на 

адвокатський запит, а ордер вважатися неналежно оформленим? 

Відповідно до пунктів 3, 4, 5 Положення про ордер на надання правничої 

(правової) допомоги у новій редакції, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від «12» квітня 2019 року № 41 (далі – Положення), в 

Україні встановлюється єдина, обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма 

ордера, яку затверджує Рада адвокатів України (зразок в Додатку 1 

Положення). 

Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським 

об’єднанням та повинен містити обов’язкові реквізити, передбачені цим 

Положенням. 

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». 

Відповідно до пункту 12 Положення ордер містить, зокрема, але не 

виключно, наступні реквізити: 



- 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. 

Таким чином, номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно 

видане, є обов’язковими реквізитами ордеру. 

При генерації ордеру, у відповідному розділі «Особистого кабінету 

адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України 

www.unba.org.ua , графа «посвідчення адвоката» заповнюється автоматично. 

У випадку, якщо під час генерації ордеру, графа «посвідчення адвоката» 

не заповнилась автоматично, це означає, що відповідні відомості адвоката 

відсутні в Єдиному реєстрі адвокатів України. В такому випадку для 

зручності в роботі адвокат повинен оновити відомості про себе в ЄРАУ, а до 

тих пір вправі вносити ці данні вручну.  

___________________ 

 

 

http://www.unba.org.ua/

