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Додаток 2

Будь ласка, заповніть цей бланк у друкованому вигляді або від руки (ручкою) чітким 
розбірливим почерком, а також засвідчіть представлену інформацію своїм підписом на 
кожному аркуші

АНКЕТА

Місце дня фотокартки

3,5 х4,5  см

П.І.Б.

К 0 р с У н

р 0 м А н

0 л Е К с А н Д р о в и ч

1.1. Дата народження: 1.2. Місце народження (населений пункт, район, 
область, країна):

1.3. Громадянство: 1.4. Сімейний стан: і

1.5. Паспорт (серія, номер): 1.6. Орган, що видав паспорт:

1.7. Дата видачі паспорта: 1.8. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків:



5.1. Мови, якими Ви володієте, та рівень 5.2. Науковий ступінь та вчене звання:
володіння:

______________________________________ 5. ІНШЕ _____________________

6. в ід о м о с т і п р о  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, 
переведення/переміщення):________________________________________________

Дата Найменування установи (підприємства, 
організації) та місце розташування

Посада II

початок завершення

04.1989 08.1990 Слов”яносербське ВУ ЖКГ, смт. 
Слов”яносербськ Луганської області

двірник,

08.1990 09.1991 Слов”яносербський промагробуд, 
смт. Слов”яносербськ Луганської області

транспортний
робітник,

09. 1991 06.1996 Національна юридична академія України 
ім.Я.Мудрого

студент

08.1996 12.1996 Ясинуватська транспортна прокуратура 
Донбаської транспортної прокуратури, 
м.Ясинувата Донецької області

стажист

12.1996 08.1997 Луганська транспортна прокуратура 
Донбаської транспортної прокуратури, 
м.Луганськ

в.о.помічника
прокурора,

08.1997 09.1997 Луганська транспортна прокуратура 
Донбаської ірансноріної прокуратури, 
м.Луганськ

помічник прокурора

09.1997 01.1999 прокуратура Московського району 
м.Харкова

слідчий, старший 
слідчий

01.1999 03.1999 відділ нагляду за додержанням законів 
органами внутрішніх справ і податкової 
міліції при провадженні оперативно- 
розшукової діяльності, дізнання та 
досудового слідства прокуратури 
Харківської області

прокурор відділу

03.1999 01.2002 прокуратура Червонозаводського району 
м. Харкова

заступник 
прокурора району

01.2002 07.2002 відділ нагляду за розслідуванням 
кримінальних справ слідчими органів 
прокуратури Харківської області

заступник 
начальника відділу

07.2002 06.2003 прокуратура Московського району 
м.Харкова

заступник 
прокурора району

06.2003 11.2003 відділ нагляду за додержанням і 
застосуванням законів прокуратури 
Харківської області

старший прокурор 
відділу

11.2003 02.2004 в.о. старшого помічника прокурора 
Харківської області з питань розгляду

в.о. старшого 
помічника



листів та прийому громадян прокурора області |
02.2004 03.2004 відділ захисту майнових, інших 

особистих прав і свобод громадян та 
інтересі держави управління захисту прав 
і свобод громадян та інтересів держави 
прокуратури Харківської області

старший прокурор 
відділу

03.2004 01.2009 прокуратура Балаклійського району 
Харківської області, м.Балаклія

прокурор району

01.2009 08.2009 прокуратура м.Харкова Заступник 
прокурора міста, 
перший заступник 
прокурора міста

08.2009 09.2010 слідче управління прокуратури 
Харківської області

начальник
управління

09.2010 04.2014 прокуратура Московського району 
м.Харкова

заступник 
прокурора району

04.2014 09.2014 слідче управління прокуратури 
Харківської області

начальник
управління

09.2014 По цей час відділ процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням управління 
нагляду за додержанням законів 
органами СБУ, ДМСУ та ДПСУ 
Генеральної прокуратури України

прокурор відділу

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

Родинний зв'язок 
з кандидатом

Місце проживання Місце роботи, 
навчання

■

1

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

П.І.Б. (повністю) близької 
особи, дата народження

Родинний зв'язок 
з кандидатом

Місце проживання Місце роботи, 
навчання

Ш

1

1



Підписуючи цю особисто заповнену анкету, підтверджую, що відомості, надані мною вище, є

Дата заповнення (.т> ґ о  Я £> / р-




