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До Ради суддів України

Прокопенка Олександра Борисовича

Мотиваційний лист

Конституційний Суд України, у розрізі існуючої в державі системи 
стримувань та противаг, посідає виняткове місце в розподілі влад, є державним 
органом особливого призначення та більше, ніж просто судом, зокрема у 
зв’язку з конституційними змінами щодо правосуддя та виокремленням його із 
судів системи судоустрою.

Разом з тим юрисдикційній діяльності Конституційного Суду України 
притаманні риси судочинства, насамперед через встановлення на 
конституційному рівні можливості звернення особи зі скаргою на захист своїх 
прав у разі сумніву в конституційності закону України чи окремих його 
положень, застосованих в остаточному судовому рішенні у справі такої особи, 
за умови вичерпання всіх інших національних засобів юридичного захисту. 
Таким чином, Конституційний Суд України є інституцією, що перебуває в 
механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина, й виконує правозахисну 
функцію у розумінні статті 55 Конституції України як останній рубіж 
використання національних засобів юридичного захисту прав і свобод особи.

Незважаючи на те, що в аспекті конституційних змін і триваючого 
судоустрійного реформування правовий статус суддів Конституційного Суду 
України змінюється, все ж саме судді системи судоустрою України є найбільш 
наближеними до суддів Конституційного Суду України за своїми законодавчо 
встановленими цілями та завданнями щодо забезпечення верховенства права, 
недопущення звуження змісту та обсягу прав і свобод людини, 
транспарентності, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та 
обов’язковості ухвалених рішень. За таких обставин судді судів системи 
судоустрою забезпечують реалізацію в державі існування права в його 
суб’єктивному значенні, тоді як судді Конституційного Суду України, окрім 
здійснення повноважень щодо конституційного нормоконтролю, втілюють 
право в об’єктивному його розумінні, а тому різними шляхами досягають 
однакової цілі - створюють умови панування права у суспільстві щодо захисту 
прав і свобод людини. На мою думку, саме представниками судової влади у 
своїй більшості має наповнюватись Конституційний Суд України.

Як досвідчений суддя, який має багаторічні навики роботи в усіх судових 
інстанціях, знання та вміння розглядати юридично значущі справи у сфері 
права, досвід здійснення правосуддя у Верховному Суді України та належне, на 
мій погляд, забезпечення сталої та єдиної судової практики, яке мені довірили 
здійснювати судді адміністративної юрисдикції у Великій Палаті Верховного 
Суду, а також маючи досвід наукової діяльності, що виразився у роботі над 
проектами нормативно-правових актів, розробці коментарів до чинного 
законодавства та ґрунтовному дисертаційному дослідженні права кожного на 
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справедливий суд, вважаю, іцо заслуговую на довіру суддівської спільноти бути 
гідним її представником у Конституційному Суді України.

Саме спеціалізація за адміністративним напрямом протягом останніх 
років, який є досить наближеним до конституційного завдяки регламентації 
публічно-правових відносин, спрямованості на забезпечення та захист прав, 
свобод та інтересів особи у сфері публічного управління, ґрунтуванні на 
спільних принципах верховенства права, законності, поділу влад, надає мені 
впевненості у власній можливості якісно та ефективно здійснювати 
повноваження судді Конституційного Суду України для досягнення 
верховенства Конституції України через забезпечення верховенства права в 
суспільстві, що сприятиме дієвому розв’язанню правових конфліктів у державі, 
зменшуючи подальше звернення осіб до міжнародних судових установ 
(враховуючи спільну правову природу конституційних і конвенційних прав 
людини і громадянина).

Ефективним способом виконання цього завдання, на відміну від суддів 
судів системи судоустрою України, є повноваження Конституційного Суду 
України тлумачити Конституцію України та визнавати норми законів 
неконституційними, що є особливим фактором зворотного зв’язку між 
правозастосувачем і законодавцем.

Тому посилення ефективності діяльності Конституційного Суду України 
в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина, ухвалення цим 
Судом таких рішень, які стануть належним ґрунтом і додатковою нормативною 
базою для постановлення справедливих та мотивованих рішень судами системи 
судоустрою, що обов’язково приведе до сталості та єдності судової практики, 
зайняло вирішальне місце у вираженні наміру претендувати на посаду судді 
Конституційного Суду України.

Результати такої роботи, упевнений, сприятимуть утвердженню 
позитивного й гідного ставлення суспільства до діяльності суддів, віри у їх 
професіоналізм, об’єктивність та незалежність.

Отже, як убачається з цього листа, мої особисті погляди, цілі та завдання 
не змінились з моменту попередньої участі у діяльності найвищого органу 
суддівського самоврядування. Протягом усієї професійної діяльності своє 
відношення до учасників судових процедур, бачення та розуміння Закону я 
викладав у власних судових рішеннях та окремих думках, з якими має змогу 
ознайомитись кожен із загальнодоступних джерел, під час публічних виступів 
на наукових заходах та в ході викладання суддям, до чого залучався 
Національною школою суддів України. За таких обставин кожен може, якщо не 
через особисте спілкування, то через ознайомлення з результатами моєї 
професійної діяльності, переконатись у моїй готовності бути гідним 
представником судової влади у Конституційному Суді України.

03.02.2023 Олександр ПРОКОПЕНКО



І

СВЕДЕНИЯ

(ЧИСЛО, месяц, ГОО)Образование
(н/срейнее, срейнее, н/васшее, ваешее) Профессия, специальностьВата заполнения „ 19

Пойлись лиця, ответственного 
за вайачу труйовах книжек

ПоЗпись влаЗельпа книжки

О РАБОТЕ
ЧИСЛО месяц

Д ат а СвеЗения о приеме на роботу, и об увольнении (с указанием на статью. о перевоЗах на Зругую роботу причин и со ссалкой пункт закона) На оснований чего внесена запись (документ, его Зата и номер)
4

До тйтупленм на «боту в Сумова»
машияостроительное

' __________________________обгелине
произвюдотвениое
ниє

ТРУДОВОГО СТАЗІ 1 НЕ ИМ1Л(а)
&'•' с'" '!*•■>' ........

■ре вол ю а и и м ■? ??• * і її о с т рг н і ел ь ное ярздїз&едствем'нае
об-ьедянение ИМ. Л“ . 3, Фрунзе

^ г/>. т^/

<7 /. /о

/ /
гш>.

//' '7

ґ/

3



СВЕДЕНИЯ

)

ЗсуилМблу
а/г^<

СВЕДЕНИЯ
число

бс

Дата
жсяц гоЗ

СвеЗения о приеме на роботу, и об увольнении (е указанием на статью,
2 з

О РАБОТЕ £

СвеЗения о приеме на роботу, и об увольнении (с указание.м на статью, о перевоЗах на Зругую роботу причин И СО ССБІЛКОЙ пункт закона) На оснований чего внесена запись // (Зокумент, его бата' и номер)
4

.
1/

Ж - ^>7

^СгЄЄ..г/’ ЛСС—

'і;‘-.? \. . ’' ... : ■ ■ /-

У/ ЗрОзЗ? С2^Є>&

К^Ш^ССЧ-С Є/СС2ЛЛ.
1 1/

сп-ть 44. 04 /

■5

0 РАБОТЕ

Сі

се

ш Сеисосско ЛоС'ґП' 
ди усаРТг&г 

юр

ьсіщісіс^^ яри

Ж/
і

1

/:

Мл
X. • 

------- »

^амрСомлсі
КС'ПСЦ&Р

-X '' •

■~\ . •■ -у
г‘-

о перевоЗах на Зругую работу причин И СО ССБІЛКОЙ пункт закона) На оснований чего внесена запись (Зокумент, его Зата и номер)
■ 4

С№$М£/исК} <7^?.

; рУП £0.03 9/ ст 4<?.ОЗ М
ІуУ^Ч^СрОісс

ои^есу^о ом-

. о бхонла - ■:2Л>, &?/•'£
..' • &ї £?.

,....._.../.. -Ж
рі",;.. ...---

УПРАВЛЕНИЙ Ю< Л’ИЦИИ
| і СлУМЕЛ"Юі О ОоііН< ; іч>/ІНОІУІА |

;:і ..........
: 7-уС/^о Й^ЗЗ У/У- 3£-л С'~~~

: <Г /ї50<г_е ОЛ СУ, .

- ' 1

1 су



----- Г VДата Сведения о приеме на роботу,и об увольнении (с указаниемна статью,жеяц гой

2 3 :
«9

7 ~ Ж? $ОрЗ'ОРТ
/рлр/ Ірі//7Л/ іл 37РР~' і
/--------------------- ^7/ ;

'--
/ ?

/&У' Л7з
О/777/7 І

// Ж рриРР/Мб

76 63 /ж ЗРрзОО&Р'іТррЗ мм/
0 —
'Рам Р
/ _.. & / сО -О 7 д -<г Я’

сХ/^ХМ/ГЙйЗ? гГ? А-^х і

/"л ■ РОт -Зр \

РРиО/М/Р /м/М-З

■ І

8 І

                      

9

—.... ...............—г—-- - —------~----- "----------- -■

о переводах на другую роботупричин и со ссалкойпункт закона) На оснований чеговнесена запись '(документ, его датаи номер)
4

'Ц/ОЗМ /бРрРМР хж&ц
00, Ї/Т/ /ґ ІЛО/л>,

•'с/ л
7 срОО Сбр/ 7/р--//7 Ор/О.

Р Ом 07 ММ
/Рм' РР'Р ррр ’̂.

Ра/и/. О^Р-з-Ое/,
\РЗР^ РРтт, 7. /а

Х-—» V /

■^РРРРРРР .. рРтгтр //М//. /'■ао/мО
Рр /Р/3 6рО

/ца//р /М<М$М~
~р ' ?
Рам/ 7 і

рррргМ- У РЗ 70 03. Рр—
у, у

р£&.р2/гррм
' ■/ТрО^' 1

Я3$7р <РР. ,ру////£/
'/

р£ 7 ММ/? /ОЯ$_

СВЕДЕНИЯ 0 РЛБОТЕДата
ЧИСЛО месяц гой

2

// ЙЗ /ж

// <2 ж
70 07 Лм7

У
л г Р Лг;Г

// 03'3067
л/

СРУ993

Сведения о приеме на роботу,и об увольнении (с указаниемна статью,
»йі

------------- --------------------------------- ---------

&р&7) » Орашр
ирг/7ї/ -яр

роІ 7Ф&Ь-а

*
Мі/ іиіі-4 >у £ 77/ 77 /7& О а :

ЖХХХЛхХ XX

/^2/ 77/ /<М .у /ТОМ ~ -

УхЩ/____________ '
/7/?£л> уіррюо |

/7р їм 7м 6 Ори 77 І

о переводах на другую роботупричин и со ссалкойпункт закона)? А
На оснований чеговнесена запись(документ, его датаи номер)

а ММСї<7&. 4

Р&&РЗ<2£М) 3&77)

/£0>/-4/> р? &4&ЗУ&
ві<г //^/^Гл

О/ето
------ ----------------------- і.-----

1

-Урр 3 /ОРттроР Р7&р.
7 ОЗ&аьяРм ес&м/іяа -

/ 7а7рМі/О7л/>
--------------- />',̂ М//!і ''*"■ *** 3 *
/ / 72^ $ £<у.

Орі/<Є£ //&Р Т/ом/ /77а /77^$,.

■иР'ї’ /ЯЯеб/ср £/-'7О/7
. >

7/ і/ /<'//’ X/ ‘7/6 £р££,} 6/ ОЗШщр
$£//7^'О/ 3/ ігг/г/г/ 7^/Тіє.

------Г"------------------------ -р--------

.

иис.’
Р-/

10 11



СПБДЕПИН V 1 .10 V 1 Ь                             ІСведения о приеме на роботу,и об увольнении (с указаниемна статью,Дата
«* жеаіі і гоЗ

2

—

ї£

Жі
РРОР

г. 4 9Р

Ої_ & А£€р
№ РА

— і_____

з
1

р£с

>.Х'.

о переводах на другую роботупричин и со ссалкойпункт закона)
РЄССірс/ ■

У

ієу РРи-суР ’рРР>

На оснований чеговнесена запись(документ, его датаи номер)
4

гА* сР-С>К~ ІСО. Ї^С

с1 -2 '
О. &, с1с/С.Оі.

}

СВЕДЕНИЯ 0 РЛВОТЕ
Дата Сведения о приеме на роботу,и об увольнении (с указаниемна статью,число месяц гой

З

/.✓
/ •’ с'

с. о.,

і

7

РРЛРРРШіл Р і'і-РРР
/РРіР РррріРРРРР

РїСРРМр р

о переводах на другую роботупричин и со ссалкойпункт закона) На оснований чеговнесена запись(документ, его датаи номер)
4

РР .
'РРІР. ■

ЛРРр/7/.^А ■
,р / Ш Гї .РлР/РРР

РРР РРРРр рр]ШМрР/— рРМр
Р/р РРР^/7 ’̂

Р&мРРм /Р/рр — 1 і 1

РМ!/

V ’ТС і/

/кли ирр Рр^іРрРРРРуР^

р

15



і

-

16

хж*

у

і'2

/5

Дата
л«зп гой

С4

/А

Ю/

Сведения о приеме на роботу, и об увольнении (с указание.м на статью,
■ їй ції іні її и»ігі иішмііпи» т и і.ігттпп-іітті 
іій У’/Д Унрйїйй |

3/(.&£/7ААА7 $7?

іаї'^17/,.- 7/ /С/^у:гс 77/ '^

&/■ /З'

/г773 __________

■ &О /^17^
~ 7/ V '
Сс^С 'З^/ Т^Ос

о переводах на другую роботу причин и со ссалкой пункт закона) На оснований чего внесена запись (документ, его дата и номер)
4

' / —

3/’А/7 Зл/рАЗ/Т/ Ій(ДС£. ,ШЯ;> З/М/1//
/3^7юну. иег^гу

&& ІЇММ

шма /Зз/3с/ Уґ&АіС&'Т'Т&А- #/іф77£7/
3/.ЇШ7/£.

7/
7^777^- 'ТТ'/УТіЗі'Ж

----- -^----- 1--------------4=-^.

$3/£'7/ /7.7//::-/с.

ЇЗЖ $А А/СЗ/А///
~т/~------------у------------------------

' ла/&? т/&?■-/£-

, у 7 ----------------

К&.7-С& тс&и? С7с.^777?'іу
//рамла

£>Є/с-^6 са>г>о 7/3_/
~~<7?

<7-77777;гС/'С/Сі/ІЛ-
/-77

■М '<& Г< Л-С77Р • 3 /'

СВЕДЕНИЯ 0 НАГРАЖДЕНИЯХ
число месяц

з І

орденами и медалями, почетнах званийСведения о награждениях о присвоєнимДата

.'■' / 7>> / і

№

,^/\л/№&

ш.
м$

На оснований чего внесена запись (документ, его дата и номер)
4

"•*
С'

— . 7 --
~ /тм.

18 19



Дата

СВЕДЕНИЯ О НЛГРЛЖДЕНИЯХ               ь

На оснований чего,,,внесена запись .(документ, его датаи номер)
4

орденаліи и медалями,почетнах званийСведения о награжденияхо присвоєний ■

-------------------

~7

Її

21

Сведения о поощрениях,в учрежйр Уйраїни .
Дата

число
1

.месяц
ІЯД1

ГО0 „
1ЯЮ

і

Л'^с

СВЕДЕНИЯ О
з

ПООЩРЕНИЯХ
связаннах с работойдении или организации На оснований чеговнесена запись(документ, его датаи номер)

4

АсЯ£?/и.с/
Г---------/---------- /----------- ТДТ’’' ----------------------------------<.----------

—------- ---------

■7

цС

7

Яс'іглгіхіло.

22 23



СБЕДЕНИЯ О ПООЩРЕНИЯХ               тДата
ле-гяц ! гой

2

/7

Сведения о поощрениях,на предприятии, в учреж
з

евязаннах с работойдении мли организации На основаним чого ;внесена запись(документ, его датаи номер)
4

риУХЛУР £Сім'гП£Щ

’ &(лег~ $3 - -ІЇ. ££/б
- р іГ {/ ; —^------------------------------

с/ Р3.9

/Ж

/Р:\

її"

/^/Г\Л \ * р с с: и / -7./

7 \ >-■....,

С£

ВІДОМОСТІ



ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ               У

<^&Х£СГЦ І^Р9(1£(ЬК£'

Н, РРХ)-,ХЛ'

Дата
1 ЗД2І-3 .місяць рік

2

—

• •->' Ш

а №

на роботу, проі про звільнення (з зазначеннямна статтю, пункт закону)Відомості про прийомпереведення на іншу роботупричин і з посиланням
На підставі чого />внесено запис / г-(документ, йогодата і номер)

робо

-Дс'А. ДЖЛ,-/

Ж'~~ " ' „—<г
|£Л4' 6 ^"У

гіСхД-сї /^СЛісіс£і>
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відділу кадрового

кадовді®



Подається на
Працює на посаді

Громадянство
Число, місяць і рік
народження
Місце народження

Освіта

Спеціальність
Науковий ступінь,
вчене звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні
звання
Прийняття Присяги
судді
Загальний стаж
Стаж роботи на посаді
судді
Депутат ради
Стягнення

16.02.1984-18.07.1984

19.07.1984-30.05.1985

18.05.1985-21.06.1987

01.09.1987-30.06.1991

01.08.1991 -29.04.1993

26.02.1992-31.10.1992

30.04.1993- 16.03.1998

17.03.1998-28.06.2004

29.06.2004-01.06.2006

02.06.2006-16.03.2009

17.03.2009 - 11.01.2012

12.01.2012- 15.11.2017

16.11.2017-05.12.2017

06.12.2017- по цей час

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ПРОКОПЕНКО Олександр Борисович

судді Верховного Суду у Касаційному
адміністративному суді з 16.11.2017 р.
громадянин України
              

                                           

повна вища, Українська юридична академія ім. Ф. Е. Дзержинського,
1991 р, правознавство, юрист
правознавство, юрист
кандидат юридичних наук (2011 р.)

українська, російська - вільно; німецька - читає і перекладає зі словником
не має

29.04.1993 р.

03.02.2023 р. 38 р. 07 м.
03.02.2023 р. 31 р. 05 м.

не обирався
не має

Трудова діяльність

С

різчик ЦЕХу-11 Сумського машинобудівного виробничого об'єднання;

навчання у Сумському машинобудівному технікумі;

служба в армії;
студент Харківського юридичного інституту (згодом - Української юридичної
академії ім. Ф. Е. Дзержинського);

стажист народного судді Ковпаківського районного народного суду м. Суми;

в. о. судді Ковпаківського районного народного суду м. Сум;

суддя Ковпаківського районного народного суду м. Сум;

суддя Сумського обласного суду (згодом - Апеляційного суду Сумської області);

заступник голови судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду
Сумської області;

суддя Апеляційного суду Сумської області;

суддя Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України;

суддя Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України;

суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді;

ти Верховного Суду.

Начальник відділу
кадрового забезпечення (І)
управління кадрової робот

віДД111
каДР°в°Г°

забезпечення

управління
каДР°в°’

роботи
Ольга КРУКЕВИЧ
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Дата та час подання:

Тип документа:

02.02.2023 20:52

Декларація

1. Вид декларації та звітний період

Кандидата на посаду
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (за минулий рік)

2022

2.1. Інформація про суб'єкта декларування

Для ідентифікації в Україні

Прізвище:

Ім'я:

По батькові (за наявності):

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за
наявності):

Реквізити паспорта громадянина України:

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
реєстрі:

Дата народження:

Зареєстроване місце проживання

Країна:

Поштовий індекс:

Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом:

Район в області та Автономній Республіці Крим:

Територіальна громада:

Тип населеного пункту:

Населений пункт:

Район у місті:

Тип:

Назва:

Номер будинку:

Номер корпусу/секцїї/блоку:

Номер квартири/кімнати:

Прокопенко

Олександр

Борисович

          

        

              

          

Україна

     

Київ

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

          

      

                     

   

[Не застосовується]

  



Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано
кореспонденцію:

Тип адреси: це адреса місця фактичного проживання

Країна: Україна

Поштовий індекс:      

Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом: Київська

Район в області та Автономній Республіці Крим: Обухівський

Територіальна громада:              

Тип населеного пункту: Село

Населений пункт:          

Район у місті: [Не застосовується]

Тип: вулиця

Назва:        

Номер будинку:   

Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується]

Номер квартири/кімнати: [Не застосовується]

Для ідентифікації за межами України

Відсутнє громадянство (підданство) іноземної держави, а також
документи, які дають право на постійне проживання на території
іноземної держави

Так

№
і ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА

МЕЖАМИ УКРАЇНИ
ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

1

Прізвище (відповідно до документа, що посвідчує особу): РКОКОРЕІМКО
Ім’я (відповідно до документа, що посвідчує особу): ОЬЕКЗАМОН
По батькові (відповідно до документа, що посвідчує особу) (за наявності):
Не застосовується

Країна, в якій видано документ: Україна
Тип документа, що посвідчує особу: Паспорт громадянина України для виїзду за
кордон
Реквізити документа, що посвідчує особу:         
Ідентифікаційний номер (за наявності): Не застосовується

Інформація про місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів) і посаду,
у зв’язку з якою виник обов’язок подати декларацію (або посада, на яку претендуєте як кандидат)

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої
роботи чи проходження служби для кандидатів):
        

Найменування місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):
Суддя

Тип посади:

Категорія посади:

[Не застосовується]

[Не застосовується]

Чи належите Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
Судді, судді Конституційного Суду України

Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання
корупції?
Ні

Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"?
Голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів

2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування



ЗВ’ЯЗОК ІЗ
СУБ’ЄКТОМ
ДЕКЛАРУВАННЯ

ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ (ЗА
НАЯВНОСТІ)
ДЛЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ
В УКРАЇНІ

ГРОМАДЯНСТВО

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я,
ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА
МЕЖАМИ УКРАЇНИ,
ДОКУМЕНТ, ЩО
ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

ДАТА
НАРОДЖЕННЯ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ
КАРТКИ
ПЛАТНИКА
ПОДАТКІВ (ЗА
НАЯВНОСТІ)

РЕКВІЗИТИ
ПАСПОРТА
ГРОМАДЯНИНА
УКРАЇНИ І
СВІДОЦТВА
ПРО
НАРОДЖЕННЯ

УНІКАЛЬНИЙ
НОМЕР ЗАПИСУ В
ЄДИНОМУ
ДЕРЖАВНОМУ
ДЕМОГРАФІЧНОМУ
РЕЄСТРІ (ЗА
НАЯВНОСТІ)

ЗАРЕЄСТРОВАНЕ
МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ

дружина

Прізвище:
          
Ім'я:
       
По батькові
(за
наявності):
          

Україна

Прізвище
(відповідно до
документа, що
посвідчує
особу):
           
Ім’я (відповідно
до документа,
що посвідчує
особу):
       
По батькові
(відповідно до
документа, що
посвідчує особу)
(за наявності):
Не
застосовується
Країна, в якій
видано
документ:
Україна
Тип документа,
що посвідчує
особу: Паспорт
громадянина
України для
виїзду за кордон
Реквізити

Країна:
Україна
Поштовий
індекс:      
Автономна
Республіка
Крим/область/
місто зі
спеціальним
статусом: Київ
Район в
області та
Автономній
Республіці
Крим: Не
застосовується
Територіальна
громада: Не
застосовується
Тип

                                          

документа, що
посвідчує
особу:
        
Ідентифікаційний
номер (за
наявності): Не
застосовується

населеного
пункту: Не
застосовується
Населений
пункт: Не
застосовується
Район у місті:
          
Тип: вулиця
Назва:
           
         
Номер
будинку:    
Номер
корпусу/секцїі/
блоку: Не
застосовується
Номер
квартири/
кімнати:   

3. Об'єкти нерухомості

ВИД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБ’ЄКТА, ДАТА НАБУТТЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА
ПРАВА

ВАРТІСТЬ НА
ДАТУ НАБУТТЯ
ПРАВА АБО ЗА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ
ОСТАННЬОЮ НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО
ГРОШОВОЮ

і ОЦІНКОЮ, ГРН

Вид об'єкта: Квартира
Дата набуття права: 29.08.2013
Загальна площа (м2): 126,9

Реєстраційний номер (кадастровий
номер для земельної ділянки):
            

Країна: Україна
Поштовий індекс:      
Автономна Республіка Крим/область/місто зі
спеціальним статусом: Київ
Район в області та Автономній Республіці
Крим: [Не застосовується]
Територіальна громада: [Не застосовується]
Тип населеного пункту: [Не застосовується]
Населений пункт: [Не застосовується]
Район у місті:           
Тип: вулиця
Назва:                      
Номер будинку/земельної ділянки:    
Номер корпусу/секцїі/блоку: [Не
застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу:   

) 1420036
І це вартість на дату
| набуття права

Власність
Відсоток, %: 100
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

Інше право користування
Інший тип: Зареєстроване місце проживання
дружина
Прізвище:           
Ім'я:        
По батькові (за наявності):           



ВАРТІСТЬ НА

ВИД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБ’ЄКТА, ДАТА НАБУТТЯ
ПРАВА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА

ДАТУ НАБУТТЯ
ПРАВА АБО ЗА
ОСТАННЬОЮ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ
НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО

і Вид об'єкта: Інше
; Інший вид об'єкта: Машиномісце/
■ гараж
ї Дата набуття права: 22.12.2017

Загальна площа (м2): 16,70

І Реєстраційний номер (кадастровий
і номер для земельної ділянки):
|              

ГРОШОВОЮ
ОЦІНКОЮ, ГРН

Країна: Україна
Поштовий індекс:      
Автономна Республіка Крим/область/місто зі ;
спеціальним статусом: Київ
Район в області та Автономній Республіці "
Крим: [Не застосовується]
Територіальна громада: [Не застосовується] -і 202340
Тип населеного пункту: [Не застосовується]

„ | це вартість на дату
Населений пункт: [Не застосовується]

і набуття права
Район у місті:           
Тип: вулиця
Назва:                      
Номер будинку/земельної ділянки:    
Номер корпусу/секції/блоку: [Не
застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу:    

Власність
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

Вид об'єкта: Інше
Інший вид об'єкта: Нежитлове
приміщення
Дата набуття права: 02.01.2019
Загальна площа (м2): 10

Реєстраційний номер (кадастровий
номер для земельної ділянки): [Не
відомо]

Країна: Україна
Поштовий індекс:      

І Автономна Республіка Крим/область/місто зі
І спеціальним статусом: Київ

Район в області та Автономній Республіці
Крим: [Не застосовується]
Територіальна громада: [Не застосовується]
Тип населеного пункту: [Не застосовується]

: Населений пункт: [Не застосовується]
І Район у місті:           
і Тип: вулиця
| Назва:                      
| Номер будинку/земельної ділянки:    
І Номер корпусу/секції/блоку: [Не

застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу:    

[Не відомо]

| Оренда

• Прізвище: Прокопенко
| Ім'я: Олександр
| По батькові (за наявності): Борисович

] Власність
і Юридична особа, зареєстрована в Україні

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

І формувань:         
І Найменування: ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ
І БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ          

' І&циоі;

Вид об'єкта: Земельна ділянка
Дата набуття права: 23.12.2020
Загальна площа (м2): 777

Реєстраційний номер (кадастровий
номер для земельної ділянки):
                      

Країна: Україна
Поштовий індекс:      
Автономна Республіка Крим/область/місто зі
спеціальним статусом: Київська
Район в області та Автономній Республіці
Крим: Обухівський
Територіальна громада:              
Тип населеного пункту: Село
Населений пункт:          
Район у місті: [Не застосовується]
Тип: вулиця
Назва: Єдності
Номер будинку/земельної ділянки:   
Номер корпусу/секції/блоку: [Не
застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу: [Не
застосовується]

325000
це вартість на дату
набуття права

Спільна часткова власність
Частка власності, %: 50
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

Спільна часткова власність
Частка власності, %: 50
дружина
Прізвище:           
Ім'я:        
По батькові (за наявності):           

Вид об'єкта: Житловий будинок
Дата набуття права: 23.12.2020
Загальна площа (м2): 199,3

Реєстраційний номер (кадастровий
номер для земельної ділянки):
             

Країна: Україна
Поштовий індекс:      
Автономна Республіка Крим/область/місто зі
спеціальним статусом: Київська
Район в області та Автономній Республіці
Крим: Обухівський
Територіальна громада: Феодосіївська
Тип населеного пункту: Село
Населений пункт:          
Район у місті: [Не застосовується]
Тип: вулиця
Назва: Єдності
Номер будинку/земельної ділянки:   
Номер корпусу/секції/блоку: [Не
застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу: [Не
застосовується]

] 3899607
І це вартість за
; останньою грошовою
І оцінкою

Спільна часткова власність
Частка власності, %: 50
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр

І По батькові (за наявності): Борисович

§ Спільна часткова власність
| Частка власності, %: 50
| дружина
■ Прізвище:           
[ Ім'я:        
І По батькові (за наявності):           

4. Об'єкти незавершеного будівництва



У суб'єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби

ВИД, ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ОБ’ЄКТ,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
НОМЕР (ЗА
НАЯВНОСТІ), ДАТА
НАБУТТЯ ПРАВА

МАРКА, МОДЕЛЬ, РІК
ВИПУСКУ

ВАРТІСТЬ НА ДАТУ НАБУТТЯ
ПРАВА АБО ЗА ОСТАННЬОЮ
ГРОШОВОЮ ОЦІНКОЮ, ГРН

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ
НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО

Вид об’єкта: Автомобіль
' легковий
і Дата набуття права:

08.07.2022
Марка: І_ЕХЦ8
Модель: КХ450И

2408889

Ідентифікаційний номер (за Рік випуску: 2022
це вартість на дату набуття права

: наявності):
І                 

Спільна сумісна власність
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

Спільна сумісна власність
дружина
Прізвище:           
Ім'я:        
По батькові (за наявності):           

7. Цінні папери

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

8. Корпоративні права

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі.

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім'ї

У суб’єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

10. Нематеріальні активи

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

11. Доходи, у тому числі подарунки



ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА)
ДОХОДУ

ВИД ДОХОДУ РОЗМІР (ВАРТІСТЬ), ГРН
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА
ОТРИМАЛА ДОХІД

; Джерело доходу:
і Юридична особа, зареєстрована в
і Україні

Код в Єдиному державному реєстрі
[ юридичних осіб, фізичних осіб -
і підприємців та громадських
* формувань:         

Найменування: ВЕРХОВНИЙ СУД

Заробітна плата отримана за основним
місцем роботи

4755508
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Код в Єдиному державному реєстрі

і юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських

: формувань:         
і Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
І ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Інше
Додаткове благо (кешбек)

3201
Прізвище: Прокопенко
Ім’я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

: Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Код в Єдиному державному реєстрі

> юридичних осіб, фізичних осіб -
і підприємців та громадських

формувань:         
І Найменування: АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Проценти 37
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

Джерело доходу:
Громадянин України
Прізвище:         
Ім'я:     
По батькові (за
наявності):              
Дата народження:           
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків (за
наявності):           
Зареєстроване місце проживання:
                              
                                
           
Місце фактичного проживання: [Не
відомо]

Дохід від відчуження рухомого майна
(крім цінних паперів та корпоративних
прав)

400000
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: ВІЙСЬКОВО-
МЕДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Заробітна плата отримана за основним
місцем роботи

283361

дружина
Прізвище:           
Ім’я:        
По батькові (за наявності):           

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: ОБ'ЄДНАНИЙ
КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ СЛУЖБИ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Інше
Виплати профспілки

700

дружина
Прізвище:           
Ім'я:        
По батькові (за наявності):           

І

і



ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА)
ДОХОДУ

ВИД ДОХОДУ

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ :
УКРАЇНИ В М.КИЄВІ

■ Пенсія

12. Грошові активи

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УСТАНОВУ,
В ЯКІЙ ВІДКРИТІ РАХУНКИ АБО ДО ЯКОЇ
ЗРОБЛЕНІ ВІДПОВІДНІ ВНЕСКИ, ЧИ ПРО
ФІЗИЧНУ ОСОБУ, ЯКІЙ ПОЗИЧЕНО КОШТИ

[Не застосовується]

Інша юридична особа
Юридична особа, зареєстрована в Україні
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

[Не застосовується]

РОЗМІР (ВАРТІСТЬ), ГРН
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА
ОТРИМАЛА ДОХІД

( 27400

ВИД АКТИВУ
РОЗМІР ТА ВАЛЮТА
АКТИВУ

: Готівкові кошти Розмір: 35000
Валюта: Ц8О

§

Кошти, розміщені на Розмір: 800
банківських рахунках Валюта: ЦАН

і Готівкові кошти
Розмір: 10000
Валюта: ЦАН

дружина
Прізвище:           
Ім'я:        
По батькові (за наявності):           

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ
НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І ПРАВ НА
НЬОГО

Спільна сумісна власність
Прізвище: Прокопенко

■ Ім'я: Олександр
[ По батькові (за наявності): Борисович

: Спільна сумісна власність
дружина

і Прізвище:           
Ім'я:        
По батькові (за наявності):           

Власність
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр

\ По батькові (за наявності): Борисович

Спільна сумісна власність
Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності): Борисович

Спільна сумісна власність
дружина
Прізвище:           
Ім'я:        
По батькові (за наявності):           

12.1. Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або
членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно



.2.6

| УСТАНОВА, В ЯКІЙ
ВІДКРИТІ РАХУНКИ АБО
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ КОШТИ
ЧИ ІНШЕ МАЙНО

ТИП ТА НОМЕР РАХУНКА,
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ
(КОМІРКИ)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ІНШУ ФІЗИЧНУ АБО
ЮРИДИЧНУ ОСОБУ,
ЯКА МАЄ ПРАВО
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
ТАКИМ РАХУНКОМ
АБО МАЄ ДОСТУП ДО
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАНКІВСЬКОГО
СЕЙФУ (КОМІРКИ)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ІНШУ ФІЗИЧНУ АБО
ЮРИДИЧНУ ОСОБУ,
ЯКА ВІДКРИЛА
РАХУНОК НА ІМ’Я
СУБ’ЄКТА
ДЕКЛАРУВАННЯ АБО
ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї
АБО УКЛАЛА
ДОГОВІР ОРЕНДИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАНКІВСЬКОГО
СЕЙФУ (КОМІРКИ)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ОСОБУ, НА ІМ’Я ЯКОЇ
ВІДКРИТО РАХУНОК
АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
КОШТИ, ІНШЕ МАЙНО

і Код в Єдиному державному
і реєстрі юридичних осіб,
і фізичних осіб - підприємців та
• громадських формувань:

        
і Найменування: АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН
| БАНК"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                              

[Не застосовується] [Не застосовується]

Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності):
Борисович

і Код в Єдиному державному
і реєстрі юридичних осіб,
; фізичних осіб - підприємців та
; громадських формувань:
|         
і Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
| ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки): Інше
Інший тип рахунку: Особовий
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
     

[Не застосовується] [Не застосовується]

Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності):
Борисович

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,

: фізичних осіб - підприємців та
\ громадських формувань:

        
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ
БАНК"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                              

[Не застосовується] [Не застосовується]

Прізвище: Прокопенко
Ім'я: Олександр
По батькові (за наявності):
Борисович

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань:
        
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                              

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                              

[Не застосовується] [Не застосовується]

дружина
Прізвище:           
Ім’я:        
По батькові (за
наявності):           

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань:
        
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                              

[Не застосовується] [Не застосовується]

дружина
Прізвище:           
Ім’я:        
По батькові (за
наявності):           

13. Фінансові зобов'язання

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

14. Видатки та правочини суб'єкта декларування

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.



15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

16. Входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів об’єднань 
.організацій, членство в таких об’єднаннях (організаціях)

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

Документ підписано:

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ



Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному
державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування:

1ійр8://риЬ1іс.па2к.еоу.иа/(іосишепі8                                     

Дата подання декларації - 02.02.2023

Прокопенко Олександр Борисович

(підпис)

03.02.2023





Укреинская ордена Трудового Красного Знамениюридическая^академия им. ф. з. Дзержинского

Приложение __ н диплому N9________

В ЬІ П И С К А

из зачетно-знзаменационньїх ведомостей

(без диплома недействнтельна)



Тов.
за времп обучення с 19 81 г. по 19 91 год в«полнил(а) учебньїй 
план по специальности правозеденне и сдал(а) зкзаменьї и зачетм 
по следующим днсциплинам: _______ _

№

і

1

2

З

Ван менован ие д нсіїн п л шш

2

Оценка

Полнтическая исторня XX вена

Фялософия

П али тнч еска я зкономия

4 Теория социализма

5 Л опіка

6 Введенпе вспециальность

И пост ран ний язик

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

хорошо
І зачтено 

зачтено

лмжяно
8

9

10

11

12
13

14

15
16

Теорня..г.осударства и прана...

История государства и права зарубежних страм

Исторня государства и права СССР

Исторня политнческих и правових учений

Советское государственное право 
Государственное право зарубежних сониалнсти- 
ческих стран
Государственное право буржуазних и развиваю- 
щихся стран
С и с т е м а п р а в о о х р а н и т е л ь н м х о р г в н о в в С С С Р 
Совеїское право:

в) ?дм инистрггі явнеє
б) финансовое
в) гражданское и семейное
г) уголовнеє
д) трудовеє я соцмзльное обеспечение
е) зкологическое
ж) сельскохозяйственлое

отлгчно
ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО 

хорошо 
удовл,
зачтено

отлично 
оту л. <

отлично

ХОРОШО
отлично 
отлично 
отлично
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17

18

19

20

21

22

23

21

25

Советский уголовнмй процесе

Советский граждансой пронесе

М е ж д у н а р однеє и р а в о 

Криминалистика

Советское строптельство

Прокуроре кий надзор а СССР

Ф и з и ч е с к о е в о с п и т а н и е

Гражд а н с к а я обо р о н а

жоромо

•
.. Іізжвно 
_звітано 

застано
Д и с ц в п л » ни сп єния л из а ц н 11;

а) криминологня

б) нсправителі.но трудово? право
в) хозяйстеєнноє право
г) спецкурс по ПОЛІПЗКОНОМИИ
д) спецкурс ПО ПОЛИТ9КОНОМІІИ
е) ос н о в и соціолог н песо х и с с л е л о в а н і.і й
ж) нстория и теория религни я атеизма
з) основи зтики
и) зкономнка отраслей народного хозяйства
к) пенхология (обіцая я правовая)
л) основи бухгалтерского учета я сулебно- 

бухгалтерской зкепертизи
м) административнйя ответственнпгть н 

СССР
в) п р а в о в а я с т п т и с т и к а
o) практикум по крнмиїїалистнке

іщавта
о

-
затаєно

-
зонтезо

..авіз®, но
затаєно

.. явзтаїїоп) судебная медицина и психиатрия
p) практикум по раселедояянию и расс.мот- 

ренню в суде уголовньїх м гражданских 
дел
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с) составление процесуальних документов

т) ораторское нскусство. Язик юриста
у) нравственная и правовая культура лич- 

ности

ф) основи художественной культури
х) у головно-правовая борьба с нетрудови

ми доходами

Ц)..................... ...... ... •..........................................

зачтово..

хорошо

Студеіії(ка)___ ______ПоШШежр^Х,___„

внполнил(а) проіізврдственную практику по сне 
цизльност»

ОТЛЛЧНО

. Государственние зкзаменьї: .
и •дарства н права

ждалекеє права
^Йіовное право 
Йиїн /
о< *

____
||рУ/Д^кан факудьтеуф .. ..

;тарь факультета"
Регпстраціїбнййй №

отжчао
хорошо

! ,• їй

4ЖЖШ0





|А1Ї|і|^|||їййа|ЇЇІА;;

ЇЙЙ:їо.її
Гї'^
ШІДА Т) ’АЄіаа.' '• . ОіГАШІІ

®ЯІ:уу|||

ЇхїіМА

їїїїї

ДИШЛОМ
|дкВл--А ;.-АА УАйП

      

б 'йїйИ '<йй V

Ншенвя президії' ■ Вищої
атестаційної комісії України
від іяф^ня'' ■ ,Ж'/Ї '.року
(протокол №        \

м. Київ

іЛ%і



ВИЩА АТЕС.ТАЩЙНА КОМІСІЯ УКРАІНИ

ї ■'! рішенням спеціалізовану вченої ради
Яауігжалшш "Ю/тШна академія
'(УЦаінц імені Я^клава 'М^ою" Яіїнісітібпіва

, осіііши і наї/ки, моллді іііа України
,, на підставі прилюдного захисту дисертації-.
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Щодо копії документа, який підтверджує володіння державною мовою 
відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів 

державної мови

Враховуючи положення Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» (у редакції від 29.09.2022), продовження дії воєнного стану в Україні, а 
також можливість реєстрації на відповідний іспит, який проводиться 
Національною комісією зі стандартів державної мови, тільки на початку кожного 
місяця та необхідний період часу для затвердження результатів іспиту, мною на 
даний час вжито заходів щодо реєстрації для здачі іспиту на визначення рівня 
володіння державною мовою (для виконання службових обов'язків) на 
09.02.2023.

Роздруківка заяви із офіційного сайту Національної комісії зі стандартів 
державної мови, що підтверджує намір скласти відповідний іспит для одержання 
документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, 
визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови додається.

Результати складеного іспиту після їх затвердження Національною 
комісією зі стандартів державної мови та розміщення у відповідному реєстрі 
будуть надані мною до Ради суддів України додатково.

Додаток на 2 а

03.02.2023 Олександр ПРОКОПЕНКО



2>£
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
зі стандартів державної мови

МК80М: ТЕ8ТТМ Іспит на визначення рівня володіння державною мовою 2.0 
(для виконання службових обов'язків)

Заява № 172975
(Статус заяви: Дозволено)

Іспит на визначення рівня 
володіння державною мовою 2.0 
(для виконання службових 
обов'язків)
Іспит призначений для громадян, яким потрібно підтверджувати 
рівень володіння державною мовою для виконання службових 
обов'язків

Інформація про заявника
ПІБ заявника: Прокопенко Олександр Борисович

Область: місто Київ



Центр іспитування: Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (м.Київ, вул. Героїв Оборони 11, корпус 10, 
ауд. 205)

Дата: 09.02.2023

Час: 10:00 -10:30

Сторінка заявника: Профіль користувача

Коментарі до заяви
Коментар:

г
Коментар





. . Додаток 5
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про
очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
_____________________ Верховним Судом України_________________________
(найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування,в якому займає посаду(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України
“Про очищення влади”, щодо Прокопенка Олександра Борисовича,        
                                                         паспорт           
                                                                     
                          ; місце проживання:                            
                                                          _____________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер
облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про
очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, а також
інших документів - паспорта громадянина України__________________________

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Прокопенка О .Б.___________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації
України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державної податкової інспекції у Дарницькому районі
ГУ ДФС у м, Києві.

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів зазначені органи перевірки повідомили
про відсутність відомостей щодо заборон, які можуть бути застосовані до особи
відповідно до Закону України “Про очищення влади”.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Прокопенка
Олександра Борисовича не застосовуються заборони, передбачені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Я.М. Романюк------

Суд України




