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АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОКУРОРА
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керуючись частиною п’ятою статті Г9 Закону України «Про прокуратуру», 
повідомляю про правдивість (неправдивість) таких тверджень.

За час перебування на посаді прокурора:

я не вчиняв дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати 
сумнів у моїй об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та 
непідкупності органів прокуратури

уи'Рм ю
(підтй&^джую / 6е Иідтв£р5ркую)

я своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки і 
зобов’язання фінансового характеру, а також членів моєї сім’ї у порядку, 
встановленому Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», 
«Про запобігання корупції»

ґіл& Пл'Ил
(підтверджую^ ійдіідт£<(рджую)

мій рівень життя відповідає наявному в мене та членів моєї сім і майну і 
одержаним нами доходам ,

(п ідтв^йж ую  / нб пійтверївкую)

я не вчиняв корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення 
та не порушував обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання 
корупції

уииМл РО^сх/юИАРі
ВфйЕж}(підтв«фйжую / н і пйтве£и5кую)

я не здійснював у випадках, не передбачених законодавством, втручання 
у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування чи суддів, у тому числі 
шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності

уи'О а* тр^г^іи/ /сз
(підтвешжую / ш  підтверджую)



я сумлінно виконую обов’язки прокурора та неухильно дотримуюсь 
Присяги працівника прокуратури

У ілЛ М
вердо<(підтверджую / я£ П<ЙТВЄр$&ую)

заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади», до мене 
не застосовуються .

!/й(1 № Дяр&исс/ьо
(підтв^ріжую / пЩтвербЖую)

Повідомте будь-які інші відомості, які вважаєте необхідними зазначити у 
зв’язку з таємною перевіркою доброчесності:

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

«  до. »  Сл£КА 2020р.


