
 
 

РІШЕННЯ № 97 

 

Про затвердження роз’яснення щодо оформлення ордеру про надання 

правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським 

об’єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах  

 

«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 оформлення ордеру про надання 

правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським 

об’єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах 

(додається). 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявників, 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 № 97 

 

Про оформлення ордеру про надання 

 правової допомоги, в разі залучення 

 адвоката адвокатським об’єднанням 

 або адвокатським бюро на договірних 

 засадах 
 

Рада адвокатів України, розглянувши листи Голови Ради адвокатів 

Харківської області Гайворонської В.В. № 593 від 14.08.2019 року та 

адвоката Лисенка С.М. від 04.09.2019 року щодо оформлення ордеру про 

надання правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським 

об’єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 

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

межах компетенції зазначає наступне.  

Згідно частини 3 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (далі - Закон) адвокат може здійснювати адвокатську 

діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського 

бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської 

діяльності). 

Частиною 1 статті 15 Закону визначено, що адвокатське об’єднання є 

юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше 

адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту. 

Відповідно до частини 6 статті 15 Закону адвокатське об’єднання може 

залучати до виконання укладених об’єднанням договорів про надання 

правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське 

об’єднання зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів 

та гарантій адвокатської діяльності. 

Частиною 2 статті 26 Закону визначено, що ордер видається адвокатом, 

адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис 

адвоката. 

Системний аналіз норм профільного Закону свідчить про те, що у разі 

залучення адвокатським об'єднанням до виконання укладених договорів про 

надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах, 

залучений адвокат може як самостійно видати ордер (якщо це передбачено 

договором між адвокатським об'єднанням та таким адвокатом), так і 

адвокатське об’єднання може видати такому адвокату ордер від імені 

адвокатського об’єднання.  

___________________ 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17?find=1&text=%B3%ED%E4%E8%E2%B3%E4%F3%E0%EB%FC#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17?find=1&text=%EE%F0%E4%E5%F0#w16

