
Додаток 2

Будь ласка, заповніть цей  бланк  у  друкованом у вигляді або в ід руки (ручкою ) чітким  
розбірливим  почерком , а також  засвідчіть представлену інф орм ацію  своїм підписом на 
кожному аркуш і

А Н К Е Т А

М ісце д ля ф отокартки  

3,5 х  4 ,5 см

К Р и в 0 р У ч к 0

А н д р і й

М и к 0 л а й 0 в и ч

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): 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 
володіння:

5.2. Науковий ступінь та вчене звання:

6.1. Трудова діяльність, відображена в трудовій книжці (відомості про приймання,

Дата Найменування установи (підприємства, 
організації) та місце розташування

Посада

початок завершення

20.06.1990 10.09.1992 Колгосп імені Чапаева, с. Білики, 
Козелецького району, Чернігівської 
області

Помічник
комбайнера

01.12.1992 31.07.1993 Харківський інститут інж енерів 
міського господарства

Слухач
підготовчого
відділення

01.09.1993 30.06.1998 Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого

Студент

01.04.1998 01.12.1998 Прокуратура Козелецького району  
Чернігівської області

Помічник-
стажист
прокурора
Козелецького
району

01.12.1998 06.09.2001 Прокуратура Козелецького району  
Чернігівської області

Помічник
прокурора
Козелецького
району

06.09.2001 19.02.2004 Прокуратура Чернігівської області Старший помічник 
прокурора області 
з питань нагляду зс 
додержанням  
природоохоронного 
законодавства

19.02.2004 17.05.2005 Прокуратура Чернігівської області Начальник відділу
нагляду за
додержанням
природоохоронного
законодавства
прокуратури
області

17.05.2005 14.10.2009 Прокуратура Ріпкинського району  
Чернігівської області

^ __________

Прокурор
Ріпкинського
району
Чернігівської
області



15.10.2009 27.01.2011 Прокуратура Чернігівської області Старший
помічник
прокурора області 
з питань нагляду 
за додерж анням  
природоохоронног 
о законодавства

27.01.2011 17.04.2014 Прокуратура Корюківського району  
Чернігівської області

Прокурор
Корюківського
району
Чернігівської
області

17.04.2014 Теперішній час Прокуратура міст а Чернігів Прокурор міста 
Чернігів

П.І.Б. (повністю) члена сім’ї, 
дата народження

Родинний зв'язок 
з кандидатом

Місце проживання Місце роботи, 
навчання

-

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

Родинний зв'язок [Місце проживання 
з кандидатом

Місце роботи,
няичяння



Підписуючи цю особисто заповнену анїс&ту, підтверджую, що відомості, надані мною вище, є

А.М.Криворучко
(ініціали, прізвище)

повними та до< 

(
Підпис о )

тон ірними.

Дата заповнення 2і  ^0 жовтня 2015 р. '




