
Додаток до рішення № 2 

про затвердження графіку проведення  

ІІ етапу добору – співбесіди з кандидатами  

на посади прокурорів обласної прокуратури 

 

ГРАФІК  

 

проведення ІІ етапу добору – співбесіди з кандидатами на посади 

прокурорів Запорізької обласної прокуратури 

на 30 вересня 2021 року 

 

Група № 1 

Адреса проведення тестування: м. Запоріжжя, вулиця Матросова, 29а (мала 

зала)  

08.50 – 09.00 – реєстрація кандидатів 

09.00 – співбесіда 

 
№ п/п ПІБ кандидата № посвідчення 

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами 

поліції при провадженні досудового розслідування, дізнання та підтриманням 

публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів 

Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 

організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної 

прокуратури  

1 Швець Кирило Сергійович 037700 

2 Пелеш Микола Романович 041979 

3 Манько Сергій Васильович 040520 

4 Цикін Максим Вікторович 045500 

5 Самко Роман Сергійович 065164 

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами‚ які ведуть 

боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням 

законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 

організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної 

прокуратури  

1 Бабич Олександр Іванович 064548 

2 Балабка Максим Олександрович 065144 

Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні 

досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання 

публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів 



Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 

організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної 

прокуратури  

1 Чернов Віталій Володимирович 054221 

2 Шпонька Микита Володимирович 065209 

3 Васильчук Богдан Геннадійович 049516 

4 Дяченко Михайло Михайлович 041996 

5 Пучков Олексій Сергійович 045695 

6 Ткаченко Сергій Сергійович 049187 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення № 2 

про затвердження графіку проведення  

ІІ етапу добору – співбесіди з кандидатами  

на посади прокурорів обласної прокуратури 

 

ГРАФІК  

 

проведення ІІ етапу добору – співбесіди з кандидатами на посади 

прокурорів Запорізької обласної прокуратури 

на 01 жовтня 2021 року 

 

Група № 2 

Адреса проведення тестування: м. Запоріжжя, вулиця Матросова, 29а (мала 

зала)  

08.50 – 09.00 – реєстрація кандидатів 

09.00 – співбесіда 

 
№ п/п ПІБ кандидата № посвідчення 

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління 

процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 

територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної 

прокуратури  

1 Макаренко Євген Вікторович 049190 

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління 

процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 

територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної 

прокуратури  

1 Савран Олексій Миколайович 063900 

2 Нєдоводєй Людмила Анатоліївна 041992 

3 Бєлоусова Олександра Євгеніївна 042885 

4 Ромащенко Микола Олександрович 063518 

Прокурор відділу забезпечення обвинувачення в апеляційному суді управління 

підтримання публічного обвинувачення в суді Запорізької обласної прокуратури  

1 Холодняк Ірина Володимирівна 040856 

2 Ахмедова Марина Павлівна 062776 

Прокурор відділу кадрової роботи та державної служби Запорізької обласної 

прокуратури  

1 Редька Ірина Ігорівна 048987 



 

 


