
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
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1.3. Громадянство: 1.4. Сімейний стан:

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

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

1.7. Дата видачі паспорта:
І " ' ■■■ і   т    і " ■ ■ ■■■ ■» ■ Д

1.8. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків:



6.1. Трудова діяльність, відображена в трудовій книжці (відомості про приймання, 
переведення/переміщення):

Дата Найменування установи 
(підприємства, організації) та місце

розташування

Посада

початок зав ер ш ен н я

09.1995 06.2000 Національна юридична академія 
Я. Мудрого, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 76

Студент

04.2000 11.2000 Прокуратура Попаснянського району 
Луганської області. Луганська 
область м. Попасна, вул. Леніна, 159

помічник прокурора

11.2000 03.2002 Прокуратура
м.Лисичанська Луганської області. 
Луганська область м. Лисичанськ, 
вул. Леніна, 65

старший слідчий прокуратури

03.2002 03.2003 Прокуратура
Московського району м.Харкова. 
м. Харків, вул. Батицького,23

помічник прокурора

03.2003 12.2003 Прокуратура Ленінського району 
м.Харкова. м.Харків, вул. Ільїнська,4

старший слідчий

12.2003 11.2006 Прокуратура Харківської області. 
м.Харків, вул. Б.Хмельницького. 4

прокурор відділу нагляду за 
додержанням законів органами 
внутрішніх справ при провадженні 
ОРС, дізнання та досудового слідства

11.2006 10.2007 Куп ’янська міжрайонна прокуратура 
Харківської області, Куп янськ, 
вул. 1 Травня, 23

Заступник Куп янського міжрайонног 
прокурора Харківської області

10.2007 11.2009 Прокуратура Фрунзенського району 
м.Харкова. м.Харків, бул.Б. 
Хмельницького, 23

Заступник прокурора

11.2009

10.2014

05.2015

10.2014

05.2015

По цей час

Прокуратура Київського району 
м.Харкова, м.Харків, вул. Сумська, 76 
Прокуратура Харківської області, 
м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 4

Прокуратура Нововодолазького 
району Харківської смт.
1Нова Водолага, вул. Кооперативна, 22

Заступник прокурора

Заступник начальника відділу 
процесуального керівництва при 
провадженні досудового розслідуванню 
органами внутрішніх справ та 
підтриманням державного 
обвинувачення 
Прокурор району

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

Родинний 
зв'язок 3 
кандидатом

Місце проживання Місце роботи, 
навчання



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

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

Родинний 
зв'язок 3 
кандидатом

Місце проживання Місце роботи 
навчання

>

9
Підписуючи цю особисто заповнену анкету, підтверджую, що відомості, надані мною вище, є 
повними та достовірними.

Підпис \
ч

Дата заповнення /О 2 е> і 5 р




