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Керiвництво - Генеральна прокуратура України

Про прокуратуру

Новини та публікації

Луценко Юрій Віталійович

Керiвництво

Дата народження : 14.12.1964

Інформація про керівників самостійних
прокуратури України та прокуратур
обласного рівня
Структура органів прокуратури України
Функції прокуратури
Символіка Генеральної прокуратури
України
Підготовка кадрів для органів
прокуратури
НОВИНИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
ПРИЙМАЛЬНЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ
ПРОКУРАТУРИ
ПРИЗНАЧЕННЯ

Народився 14 грудня 1964 р. у м. Рівне. Одружений, має двох синів.
Закінчив Львівський політехнічний інститут, інженер електронної техніки.
- 1989-1994 р. – Рівненський завод «Газотрон», майстер дільниці, начальник техбюро
цеху, головний конструктор.
- 1994-1996 р. – Рівненська обласна рада, заступник голови.
- 1996-1997 р. – Рівненська обласна державна адміністрація, голова комітету
економіки.
- 1997-1998 р. – Міністерство України у справах науки і технологій, заступник
міністра.
- 1998-1999 р. – Кабінет міністрів України, помічник Прем’єр-міністра України.
- 1999-2002 р. – помічник-консультант народного депутата України О.Мороза.
- 1996-1998 р. – секретар Політради СПУ.
- 2000-2005 р. – головний редактор опозиційного видання «Грані».
- 2002-2005 р. – Верховна Рада України, народний депутат України IV скликання, фракція СПУ.
- 2005-2006, 2007-2010 р. – Міністр внутрішніх справ України.
У 2006-му створив та очолив громадянський рух “Народна самооборона”. У 2007-му очолив передвиборчий блок “Наша
Україна-Народна Самооборона”, народний депутат України VI скликання, фракція “НУ-НС”.
У травні 2013 року оголосив про створення надпартійного руху - Ініціативи “Третя Українська Республіка”.
27 серпня 2014 року був обраний головою політичної партії “Блок Петра Порошенка”.
27 листопада 2014 року обраний головою парламентської фракції партії “Блок Петра Порошенка”, народний депутат
України VIIІ скликання.
12 травня 2016 року призначений Генеральним прокурором України.

РЕФОРМА

Перший заступник Генерального прокурора

ОРГАНИ ПРОКУРОРСЬКОГО

Сторожук Дмитро Анатолійович

САМОВРЯДУВАННЯ І КДКП

Дата народження : 12.11.1985

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН
ЗЛОЧИННОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕЛЕФОНИ "ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ" ТА
ЕЛЕКТРОННА ПОШТОВА АДРЕСА ДЛЯ
ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
"ТЕЛЕФОН ДОВІРИ"
ТЕЛЕФОНИ ВІДДІЛІВ ПРИЙМАННЯ,
ОПРАЦЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ
ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ТА ПРОКУРАТУР
ОБЛАСНОГО РІВНЯ
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ
ДЕКЛАРУВАННЯ
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

Сайти регіональних прокуратур

Генеральний прокурор України

ПРО ПРОКУРАТУРУ

структурних підрозділів Генеральної

Приймальня Генеральної прокуратури

Народився 12 листопада 1985 року у місті Вінниця.
Одружений, має сина
У 2008 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ і отримав
повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».
З травня по жовтень 2007 року працював на посаді юрисконсульта ТОВ "ЕкспертАдвокат".
З грудня 2007 року по травень 2008 року – старший юрисконсульт Центрального
відділу з питань претензійно-позовної роботи Управління з питань претензійнопозовної роботи департаменту моніторингу та віндикації дебіторської заборгованості
ЗАТ "Догмат Україна".
З травня по липень 2008 року – керівник Центрального відділу з питань претензійнопозовної роботи Управління з питань претензійно-позовної роботи Департаменту
моніторингу та віндикації дебіторської заборгованості ЗАТ "Догмат Україна".
У липні 2008 року працював на посаді керівника Центрального відділу з питань претензійно-позовної роботи Управління
з питань претензійно-позовної роботи Служби безпеки ЗАТ "Догмат Україна".
З липня по жовтень 2008 року – старший координатор відділу по роботі з нестандартною заборгованістю Управління
віндикації дебіторської заборгованості Служби безпеки ЗАТ "Догмат Україна".
З січня по лютий 2009 року – юрист Управління справами ТОВ "Фонд соціальних стратегій".
З лютого 2009 року по грудень 2011 року – керівник юридичного Департаменту ТОВ "Фонд соціальних стратегій".
З січня 2012 року по листопад 2013 року – заступник керівника юридичного департаменту секретаріату - начальник
Управління юридичного супроводження організацій Партії та окремих проектів Політичної Партії "Фронт змін".
З грудня 2013 року по лютий 2014 року – керівник юридичного департаменту Громадської організації "Фронт змін".
У березні 2014 року працював помічником-консультантом народного депутата України.
З березня по листопад 2014 року – Голова Державної виконавчої служби України.
З листопада 2014 року по червень 2016 року – народний депутат України.
Наказом Генерального прокурора України від 07 червня 2016 року № 646-ц призначений першим заступником
Генерального прокурора України.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОСУДОВИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ

Заступник Генерального прокурора

ТАЄМНА ПЕРЕВІРКА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Єнін Євгеній Володимирович

ГЕНЕРАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

Дата народження : 19.11.1980

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Народився 19 листопада 1980 року у м. Дніпропетровськ.
Одружений, має двох дітей.
У 2002 році закінчив з відзнакою Національну академію Служби безпеки України і отримав повну вищу освіту за
спеціальністю «Правознавство».
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ЗАХИСТ ПРАВ В'ЯЗНІВ (ТЕЛЕФОНИ
ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ)
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ПОВ`ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА
ЄДИНА БАЗА МЕТОДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
ІНФОРМАЦІЯ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ
ВІДКРИТІ КОНКУРСИ
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВИДАННЯ ПРОКУРАТУРИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ
УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ В ІНТЕРНЕТІ
ПРО ПОРТАЛ

Керiвництво - Генеральна прокуратура України
У 2010 році здобув науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності
«Основи національної безпеки держави».
У 2012 році закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної
торгівлі і отримав кваліфікацію юрист-міжнародник.
З липня 1997 року по червень 2002 року – курсант Національної академії Служби
безпеки України.
З липня 2002 року по грудень 2005 року – проходив військову службу на посадах
офіцерського складу в оперативних підрозділах Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України.
З грудня 2005 року по березень 2010 року – третій та другий секретар Посольства
України в Республіці Молдова.
З березня по липень 2010 року – другий секретар сектора з питань придністровського
врегулювання Міністерства закордонних справ України.
З липня по жовтень 2010 року – другий секретар відділу країн Південно-Східної Азії та
Океанії Шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ
України.
З жовтня 2010 року по вересень 2011 року – другий та перший секретар відділу країн
Далекого Сходу Шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.
З вересня по листопад 2011 року – в.о. начальника другого східноєвропейського відділу Четвертого територіального
департаменту Міністерства закордонних справ України.
З листопада 2011 року по листопад 2012 року – в.о. начальника, начальник відділу Причорноморських країн Управління
країн Південної Європи, Балкан та Південного Кавказу Третього територіального департаменту Міністерства закордонних
справ України.
З листопада 2012 року по грудень 2014 року обіймав посаду радника Посольства України в Італійській Республіці.
З грудня 2014 року по червень 2016 року – радник - посланник Посольства України в Італійській Республіці.
Наказом Генерального прокурора України від 07 червня 2016 року № 647-ц призначений заступником Генерального
прокурора України.
Указом Президента України нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
Указом Президента України заступника Генерального прокурора Єніна Євгенія Володимировича нагороджено орденом
“За заслуги” ІІІ ступеня.
Володіє англійською, італійською та румунською мовами.

САЙТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОКУРАТУР

Заступник Генерального прокурора
Стрижевська Анжела Анатоліївна

ПОШУК ПО ПОРТАЛУ

Дата народження : 01.04.1965

АВТОРИЗАЦІЯ НА ПОРТАЛІ

Народилась 1 квітня 1965 року у м. Козятин Вінницької області
Має двох дітей.
У 1992 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю
“Правознавство”.
У 2007 році здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю
"Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право".
З жовтня 1983 року по липень 1984 року працювала друкаркою 1 категорії
прокуратури Вінницької області.
З вересня 1984 року по квітень 1986 року – секретар суду Шевченківського району м.
Києва.
З квітня 1986 року по серпень 1989 року – секретар судового засідання Київського
міського суду.
З серпня по листопад 1989 року – юрисконсульт Київського науково-навчального

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

Сайти
регіональних
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центру СНПО "Алгоритм".
З грудня 1989 року по жовтень 1990 року – юрисконсульт бюро "ЮРІНКОМ" КМО УРСР.
З жовтня 1990 року по вересень 1992 року – правовий інспектор праці ЦК профспілки медпрацівників по м. Києву
Київського міського комітету профспілки медичних працівників.
З вересня 1992 року по вересень 2002 року – асистент кафедри кримінального права та кримінології юридичного
факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка.
З вересня 2002 року по серпень 2006 року – суддя Печерського районного суду м. Києва.
З серпня 2006 року по серпень 2010 року – суддя судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва.
З вересня 2010 року по червень 2011 року – доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного
факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
З жовтня 2011 року по лютий 2012 року обіймала посаду наукового консультанта відділу консультантів управління
забезпечення розгляду справ кримінальної юрисдикції Верховного Суду України.
З лютого 2012 року по червень 2015 року – науковий консультант відділу консультантів управління забезпечення
діяльності Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
З червня 2015 року по травень 2016 року – науковий консультант відділу організаційного забезпечення управління
забезпечення діяльності Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
З травня по липень 2016 року працювала начальником управління реформ та забезпечення якості роботи Генеральної
прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 08 липня 2016 року № 865ц призначена заступником Генерального
прокурора України.
Заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор
генерал-полковник юстиції
Матіос Анатолій Васильович
Дата народження : 13.02.1969
Народився 13 лютого 1969 року у с. Розтоки Путильського району Чернівецької області.
Після закінчення у 1984 році Розтоківської середньої школи вступив до Чернівецького музичного училища.
1988 - 1990 роки - проходив військову службу в Збройних Силах СРСР.
Вищу освіту отримав у 1997 році в Чернівецькому державному університеті ім. І.Федьковича.
У 1997 році розпочав роботу в органах прокуратури помічником прокурора м.Чернівці.
1998 - 1999 роки - старший слідчий прокуратури м. Чернівці;
1999 - 2000 роки - старший слідчий прокуратури Чернівецької області;
2000 - 2001 роки - старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ та податкової
міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства управління нагляду за
законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Херсонської області;
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Керiвництво - Генеральна прокуратура України
2001 рік - старший прокурор відділу роботи з кадрами прокуратури Херсонської
області;
2001 рік - заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів
спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю прокуратури
Херсонської області;
2001 рік - заступник начальника відділу нагляду за виконанням законів
спецпідрозділами та іншими державними органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією управління нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури
Херсонської області;
2001 рік - прокурор Високопільського району Херсонської області;
2001 - 2004 роки - начальник відділу нагляду за виконанням законів спецпідрозділами
та іншими державними органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і
корупцією управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства прокуратури Херсонської області;
2004 рік - начальник відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та
іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління
нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання та досудове слідство прокуратури Херсонської області;
2004 рік - заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства управління нагляду за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство прокуратури міста Києва.
2005 - 2008 роки - начальник відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та
державної прикордонної охорони при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
прокуратури м. Києва;
2008 рік - начальник УСБУ у Львівській області;
2008 - 2009 роки - начальник УСБУ в Одеській області;
2009 - 2010 роки - перший заступник ГУ "К" СБУ у м. Києві;
2010-2011 роки - відряджений з органів СБУ на посаду радника голови Вищого адміністративного суду України;
2011 - 2014 роки - відряджений з органів СБУ на посаду заступника керівника Головного контрольного управління
Адміністрації Президента України;
2014 рік - у розпорядженні голови СБУ;
26 червня 2014 року Матіос Анатолій Васильович призначений заступником Генерального прокурора України начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального
апарату та нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та затверджено членом колегії Генеральної прокуратури
України.
З серпня 2014 року Матіос А.В. призначений заступником Генерального прокурора України - Головним військовим
прокурором.
За сумлінну працю в органах прокуратури у 2005 році нагороджений нагрудним знаком "Подяка за сумлінну службу в
органах прокуратури" III ступеня. За вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, високий
професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод громадян 2007 році присвоєно почесне звання "Заслужений юрист
України", кандидат юридичних наук.
Заступник Генерального прокурора
державний радник юстиції 3 класу
Столярчук Юрій Васильович
Дата народження : 08.09.1962
Народився 8 вересня 1962 року в місті Тетіїв Київської області.
Одружений. Має двох дітей.
Після закінчення у 1979 році Тетіївської середньої школи працював робітником
Тетіївського побуткомбінату, інспектором Тетіївської інспекції Держстраху.
У 1981 році вступив до Харківського юридичного інституту імені Ф.Е.Дзержинського,
який закінчив у 1985 році.
З 1985 року по 1987 рік проходив строкову військову службу.
У 1987 році розпочав трудову діяльність в органах прокуратури помічником
прокурора Радянського району м. Києва.
З листопада 1987 року по серпень 1992 року – слідчий прокуратури Радянського
району м. Києва.
З серпня 1992 року - листопад 1993 року – старший слідчий прокуратури Радянського району м. Києва.
З листопада 1993 року по липень 1994 року – заступник прокурора Київської прокуратури по нагляду за додержанням
законів на підприємствах оборонної промисловості.
З липня 1994 року по лютий 1996 року – заступник Київського міжобласного спецпрокурора.
З лютого 1996 року по лютий 1998 року – начальник слідчого відділу прокуратури м. Києва.
З лютого по серпень 1998 року – заступник прокурора м. Києва – начальник слідчого управління.
З серпня по грудень 1998 року – заступник начальника управління – начальник відділу нагляду за додержанням законів
при проведенні слідства органами прокуратури прокуратури м. Києва.
З грудня 1998 року по січень 1999 року – в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів при
провадженні слідства органами прокуратури прокуратури м. Києва.
З січня по червень 1999 року – прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ і податкової
міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури м. Києва.
З червня 1999 року по червень 2001 року – прокурор відділу нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами
по боротьбі з організованою злочинністю прокуратури м. Києва.
З червня 2001 року по липень 2002 року – прокурор відділу нагляду за виконанням законів спецпідрозділами та іншими
державними органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією управління нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури м. Києва.
З липня 2002 року по лютий 2004 року – заступник начальника управління з розслідування особливо важливих справ
головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
У лютому 2004 року звільнився з органів прокуратури за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за вислугу
років.
Наказом Генерального прокурора України у липні 2014 року призначений заступником начальника Головного управління
нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, а у лютому 2015 року - першим заступником
начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 31 березня 2015 року № 525 ц з 01 квітня призначений заступником
Генерального прокурора України та затверджений членом колегії Генеральної прокуратури України.
За сумлінну службу в органах прокуратури неодноразово заохочувався Генеральним прокурором України.
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Керiвництво - Генеральна прокуратура України
Заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури
державний радник юстиції 3 класу
Холодницький Назар Іванович
Дата народження : 31.01.1985
Народився 31 січня 1985 року у м. Львові. Неодружений.
Після закінчення з відзнакою у 2006 році Львівського національного університету
імені Івана Франка розпочав роботу в органах прокуратури на посаді помічника
прокурора Києво-Святошинського району Київської області.
З серпня 2009 року по березень 2014 року – старший помічник прокурора, старший
прокурор прокуратури Києво-Святошинського району Київської області.
З березня по грудень 2014 року – старший помічник першого заступника Генерального прокурора України.
З грудня 2014 року по листопад 2015 року – перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим.
Наказом Генерального прокурора України від 30 листопада 2015 року № 1844ц, за результатами конкурсного відбору,
призначений заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Генеральної прокуратури України.
За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків йому оголошено Подяку Генерального прокурора України.
Кандидат юридичних наук.
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