
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 для фотокартки 

3,5 х 4,5 см

П.І.Б
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1.1. Дата народження: 1.2. Місце народження 
область, країна):

пункт, район,

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:

М * 15
й; «  У!

. • І*.

-

5.2. Науковий ступінь та вчене звання:

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

Дата Найменування установи (підприємства, 
організації) та місце розташування

Посада

початок завершення

16.06.1998 01.09.1998 Прокуратура м. Києва водій
04. 09.1998 26. 06.2003 Прокуратура м. Києва водій
26. 06.2003 21. 01.2004 Прокуратура м. Києва водій
21.01.2004 14.05.2007 Прокуратура м. Києва водій
14.05.2007 25. 02.2008 Дніпровська транспортна прокуратура 

м. Києва
помічник
прокурора

25.02.2008 11. 08.2008 Дніпровська транспортна прокуратура 
м. Києва

старший помічник 
прокурора_______

11. 08.2008 16. 05.2011 Київська транспортна прокуратура помічник
прокурора

16.05.2011 25. 01.2012 Київська транспортна прокуратура старший помічник 
прокурора_______

25.01.2012 10. 05.2012 Київська транспортна прокуратура помічник
прокурора

10. 05.2012 05. 10.2012 Прокуратура м. Києва прокурор відділу

08. 10.2012 22.07.2014 Генеральна прокуратура України старший прокурор 
відділу__________

22. 07.2014 05. 10.2015 Генеральна прокуратура України старшин прокурор 
відділу

05. 10.2015 по теперішній 
час

Генеральна прокуратура України прокурор відділу

П.І.Б. (повністю) члена сім’ї, (Родинний зв’язок 
дата народження____________ з кандидатом

Місце проживання Місце роботи, 
навчання



« : Ш Ш Ш . '$ '\ -# :. '-" У . » у :

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

Родинний зв'язок 
з кандидатом

Місце проживання Місце роботи, 
навчання

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

Підпис У ,  $ .

Дата заповнення (40/̂ Гх>-
, прізвище)




