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5. ІНШЕ
5.1. Мови, якими Ви володієте, та рівень 
волочіння:

5.2. Науковий ступінь та вчене звання:

6. ВІДОМОСТІ ПРО п р о ф е с ій н у  д ія л ь н іс т ь
6.1. Трудова діяльність, відображена в трудовій книжці (відомості про приймання, 
переве дення/переміщення):

Дата Найменування установи 
(підприємства, організації) та 

місце розташування

Посада

початок завершення

01.09.1998 01.09.2002 Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут», 
м. Київ

Студент

21.10.2002 07.11.2002 Відділення Державного 
казначейства у Святошинському 
районі м. Києва, 
м. Київ

Головний спеціаліст 
відділу комп’ютеризації

08.11.2002 22.01.2004 Г енеральна прокуратура 
України, м. Київ

Провідний спеціаліст 
відділу статистики 
організаційно- 
контрольного управління 
Головного управління 
організаційного та 
правового забезпечення

23.01.2004 13.01.2005 Генеральна прокуратура 
України, м. Київ

Головний спеціаліст 
відділу статистичної 
інформації та аналітичної 
роботи організаційно- 
контрольного управління

14.01.2005 27.03.2006 Генеральна прокуратура 
України, м. Київ

Головний спеціаліст 
відділу статистичної 
інформації та аналітичної 
роботи
організаційно- 
контрольного управління 
Головного управління 
організаційного та 
правового забезпечення



І22.11.2006 27.12.2006 Міністерство економіки України, 
м. Київ

"оловний спеціаліст 
відділу правового 
забезпечення бюджетної та 
податкової діяльності 
юридичного департаменту

28.12.2006 27.08.2008 Міністерство економіки України, 
м. Київ

"оловний спеціаліст 
відділу правового 
забезпечення інвестиційної 
діяльності та 
співробітництва з ЄС 
юридичного департаменту

28.08.2008 08.09.2008 Центральна виборча комісія, 
м. Київ

"оловний консультант 
відділу аналітичної 
обробки інформації 
управління інформатизації 
Секретаріату Центральної 
виборчої комісії

09.09.2008 24.01.2010 Центральна виборча комісія, 
м. Київ

"оловний консультант 
відділу правового 
забезпечення 
функціонування Реєстру 
управління організаційно- 
правового забезпечення 
Служби розпорядника 
Державного реєстру 
виборців

25.01.2010 25.03.2010 Центральна виборча комісія, 
м. Київ

"оловний консультант 
відділу взаємодії з 
регіональними органами 
адміністрування Реєстру та 
контролю за виконанням 
рішень розпорядника 
Реєстру управління 
організаційного 
забезпечення та контролю 
Служби розпорядника 
Державного реєстру 
виборців

29.03.2010 26.04.2012 Прокуратура Сумської області, 
м. Суми

Помічник Шосткинського 11 
міжрайонного прокурора

27.04.2012 04.06.2012 Прокуратура Сумської області, 
м. Суми

Старший помічник 
прокурора м. Суми

05.06.2012 14.02.2013 Прокуратура Сумської області, 
м. Суми

Старший прокурор 
прокуратури м. Суми

15.02.2013 25.06.2013 Прокуратура Сумської області, 
м. Суми

Старший слідчий слідчого 1 
відділу прокуратури 
м. Суми

26.06.2013 10.10.2013 Прокуратура міста Києва, 
м. Київ

Старший слідчий 
прокуратури Дарницького 
району м. Києва

1111.10.2013 26.06.2014 Прокуратура міста Києва, Старший слідчий другого
*>
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м. Київ

27.06.2014 12.11.2014

13.11.2014 05.05.2015

Прокуратура міста Києва,
м. Київ_______________
Г енеральна прокуратура 
України, м. Київ

лідчого відділу слідчого 
управління

їй слідчий
відділу 
Прокурор відділу нагляду 
за додержанням законів 
при виконанні покарань, не 
пов'язаних з позбавленням 
волі управління нагляду за 
додержанням законів при 
виконанні кримінальних 
покарань Головного 
управління нагляду за 
додержанням законів при 
виконанні судових рішень 
у кримінальних 
провадженнях та інших 
заходів примусового 
характеру_______________

06.05.2015 по т.ч. Генеральна прокуратура 
України, м. Київ

Прокурор відділу нагляду 
за додержанням законів 
при виконанні 
кримінальних покарань 
управління нагляду за 
додержанням законів при 
виконанні судових рішень 
у кримінальних 
провадженнях та інших 
заходів примусового 
характеру

7. СКЛАД СІМ’Ї
[П.І.Б. (повністю) члена сім’ї, 
[дата народження

Родинний зв'язок 
з кандидатом

Місце проживання Місце роботи, 
навчання |

— — — — !

8. РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ (відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»)

.І.Б. (повністю) близької 
соби, дата народження

Родинний зв'язок 
з кандидатом

Місце проживання Місце роботи, 
навчання



_________________________ 9. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ПІДПИС_________________________
Підписуючи цю особисто заповнену анкету, підтверджую, що відомості, надані мною вище, є 
повними та достовірними. _

Підпис_______ ^ _____________________
Г̂ 7 (ініціали, прізвище)

Дата заповнення М / / Р  р.




