
Додато 
к 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 для фотокартки

3.5 х 4.5 см

К О т и к
П.І.Б.

В А с и л ь

Я К 0 в л Е В и ч

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
1.1. Дата народження: 1.2. Місце народження (населений пункт, район, 

область, країна):

1.3. Громадянство: 1.4. Сімейний стан:

1.5. Паспорт (серія, номер): .6. Орган, що видав паспорт:

1.7. Дата видачі паспорта: .8. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків:
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5.1. Мови, якими Ви володієте, та рівень 
володіння:

5.2. Науковий ступінь та вчене звання:
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6.1. Трудова діяльність, відображена в трудовій книжці (відомості про приймання, 
переведення/ переміщення):

Дата Найменування установи (підприємства, 
організації) та місце розташування

Посада

початок завершення

04.10.1980 18.03.1981 Ставчанське господарсько-розрахункове 
горгівельне підприємство, с. Ставчани 
Мічманського району. Чернівецької 
області

вантажник

01.09.1983 01.07.1987 Харківський юридичний інститут імені 
Ф.Е. Дзержинського. м. Харків, вул. 
Іушкінська. 77.

студент денної 
форми навчання

. 01.08.1987 28.09.1987 Управління внутрішніх справ 
Миколаївського обласного виконавчого 
комітету, м. Миколаїв, вул. Декабристів,
5

виконуючий 
обов’язки слідчого

08.10.1987 09.02.1988 Прокуратура Запорізької області, 
Запоріжжя, вул, Матросова, 29а

стажист вакантної 
посади слідчого 
прокуратури 
Ленінського 
району міста 
Запоріжжя

09.02.1998 04.05.1988 Прокуратура Запорізької області, 
Запоріжжя, вул. Матросова. 29а

стажист вакантної 
посади 
Запорізького 
прокурора з 
нагляду за 
дотриманням 
законів у 
виконавчо- 
виправних 
установах

16.05.1988 10.11.1988 Прокуратура Дніпропетровської області 
49044. м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса
38

стажист 
прокуратури 
Дніпропетровськог 
о району

10.11.1988 16.12.1992 Прокуратура Дніпропетровської 
області, м. Дніпропетровськ, пр. 
К.Маркса. 38

слідчий 
прокуратури 
Дніпропетровськог 
о району



16.12.1992 27.11.1995 Прокуратура Дніпропетровської 
області, м. Дніпропетровськ, пр. 
К.Маркса. 38

ларший слідчий 1 1 
фокуратури і 
Дніпропетровської 
області

27.11.1995 29.12.2000 Ірокуратура Дніпропетровської області. :лідчий з особливої 1
н. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса. 38 зажливих справ 

прокуратури 1 
Дніпропетровської 
області

09.01.2001 14.05.2003 Ірокуратура міста Севастополя, м. начальник і |
Севастополь вул. Л. Павліченко. 1. слідчого відділу 

прокуратури І 
міста ! 1 
Севастополя і

14.05.2003 23.04.2008 Ірокуратура Нахімовського району міста 
Севастополя, м. Севастополь, вул. 
эобоча. 18

прокурор і 
Нахімовського 
району міста і 
Севастополя |

23.04.2008 20.01.2012 Ірокуратура Нахімовського району міста 
Севастополя, м. Севастополь, вул. 
3обоча.18

прокурор |і 
Нахімовського | 
оайону міста 
Севастополя

23.01.2012 16.05.2012 Ірокуратура міста Севастополя, м. 
Севастополь, вул. Л. Павліченко. 1

заступник 
начальника в і дд і луї 
нагляду за 
додержанням | 
законів органами 
внутрішніх справ 
при проваджений 
оперативно- і 
розшукової | | 
діяльності, І і 
дізнання та 
досудового і : 
слідства
прокуратури міста 
Севастополя

16.05.2012 25.04.2013 Прокуратура міста Севастополя м. 
Севастополь, вул. Л. Павліченко. 1

Старший прокурор І 
відділу нагляду за 
розслідуван- 1 
ням кримінальних і 
справ слідчими 
органів 
прокуратури

25.04.2013 21.03.2014 Прокуратура міста Севастополя, м. 
Севастополь, вул. Л. Павліченко,!

Старший прокурор 
прокуратури м. і 
Севастополя з і 
питань нагляду за 
органами СБУ. | 
ДПСУ та 
Державної митної 
служби в 1



01.04.2014 19.05.2015 Прокуратура Дніпропетровської
області, м. Дніпропетровськ, пр. Карла 
Маркса, 38

кримінальному 
провадженні 
Начальник відділу 
з нагляду за 
органами СБУ. 
ДПСУ та 
Державної митної 
служби в 
кримінальному 
провадженні

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

Родинний зв'язок 
з кандидатом

УІісце проживання УІісце роботи, 
навчання

| Р |  ^  Д  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

—
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Підписуючи цю особисто заповнену анкету, підтверджую, що відомості, надані мною вище, є 
повними та достовірними. у У  ,

Підпис / м ¥  /< * * '* «  Л Я  
У ( (ініціали, прізвище)

Дата заповнення ■ /  ̂ У  р.

«г
*4




