
 

АДВОКАТАМ,  

ЯКІ МАЮТЬ НАМІР БУТИ КЕРІВНИКАМИ СТАЖУВАННЯ 

 
 

необхідно подати до Ради адвокатів Кіровоградської області документи: 

 заявку на керівництво стажуванням;  

 автобіографію; 

 фотографію 3х4 см; 

 свідоцтво про підвищення кваліфікації адвокатом. 

 



Зразок заявки на керівництво стажуванням 
  

Раді  адвокатів  Кіровоградської  області  

Україна, 25006, м. Кропивницький,  

вул.  Архітектора Паученка, буд. 69  

Адвоката _________________________ 

Робоча адреса: Україна, _____________,  

м. ________________________________,  

вул. ______________________________,  

буд.________  

 

Заява на керівництво стажуванням 

Я,  адвокат______________________________________________   (свідоцтво   

про право     на     заняття    адвокатською     діяльністю  №_________________,  

видане ____________________________________від  «____»_____________  року),  

прошу  внести запис  про  мене  до  реєстру  керівників  стажування  та  відкрити  

для  мене_______  вакантних місць стажистів.   

1.         Повідомляю, що (необхідне відмітити):  

o займаюсь  адвокатською  діяльністю  індивідуально;  

o є  членом  адвокатського  бюро _____________________________________; 

o є  членом  адвокатського  об’єднання ________________________________.  

2.         Адреса мого робочого місця:  

Україна,   м._______________________,   вул. _____________________________ ,  

буд. ____________ .  

3.         Засоби зв’язку:  

Роб. тел. _________________ ;   Моб. тел. ___________________;  

E-mail  _____________________________________.  

4.         Відомості про підвищення кваліфікації:  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації адвокатом серії  _____№  ____________ , 

видане _____________________________ від _________________________ року.  

 

До Заявки додаю біографічну довідку на  _____ арк.  

Підписанням цієї заявки я надаю згоду на обробку моїх персональних даних.  

 

Адвокат ____________________________________  ________________ 

«_____»___________________р. 

 

 



Зразок автобіографії  
 

До Ради адвокатів  

Кіровоградської області 

 

 

Біографічна довідка 

 

Я, ____________________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

народився_____________________________________________________________  
(дата та місце народження) 

навчався  _____________________________________________________________  

(вказати періоди навчання та навчальні заклади) 

______________________________________________________________________  

«____»_____________________ року отримав диплом серії _______ № _________  

______________________________________________________________________ 
(ким виданий) 

про набуття повної вищої освіти__________________________________________  
(магістр, спеціаліст)  

за спеціальністю _______________________________________________________,  

стаж адвокатської діяльності складає _____________________________________,  

спеціалізуюся у сфері:__________________________________________________  

 

Основні професійні здобутки: ____________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

До дисциплінарної відповідальності протягом останніх трьох років  

______________________________________________________________________  
(не притягувався/притягувався (вказати дату та вид дисциплінарного стягнення) 

 

Інформація про підвищення кваліфікації      

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

(загальний стаж в галузі права, наукова діяльність, заохочення, тощо) 

 

Інша інформація, яку я вважаю за необхідне вказати  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

(загальний стаж в галузі права, наукова діяльність, заохочення, тощо) 

______________________________________________________________________  

 

 

«____»  ______________ року      ____________________ 
           (підпис) 

 

 


