
  Станом на 30–06–2020  

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

КОРЖ Анатолій Степанович 

 

 

Працює  перший заступник голови Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації (керівництво) з 

30.06.2020 
   

Громадянство  громадянин України  

   

Число, місяць і рік народження  21.10.1969 

   

Місце народження  сел. Антонівка міста Херсона 

   

Освіта  Повна вища‚ спеціаліст‚ Національна юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого‚ 2001 р.‚ 

правознавство (юрист); Повна вища‚ спеціаліст‚ 

Херсонський індустріальний інститут‚ 1996 р.‚ 

машини і апарати текстильної‚ легкої промисловості і 

побутового обслуговування (інженер-механік) 
   

Науковий ступінь, вчене звання  –– 

   

Володіння мовами  українською‚ російською – вільно, англійською - 

читає і перекладає зі словником 
   

Нагоpоди, почесні звання   –– 

   

Прийняття Присяги державного 

службовця 

 ––  

   

Ранг державного службовця  –– 

   

Загальний стаж роботи  34 р. 9 м. 

   

Стаж державної служби  –– 

   

Депутат ради  не обирався 

   

Стягнення  не має 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
   

09.1984 до 08.1988  курсант судноводійної спеціальності; Херсонське 

ордена Дружби народів морехідне училище імені 

Лейтенанта Шмідта; м. Херсон; 

11.1988 до 11.1988  матрос 1 класу; Чорноморське морське пароплавство; 

Херсонська обл. ; 

11.1988 до 10.1990  служба в Збройних силах СРСР;  



01.1991 до 05.1995  матрос 1 класу; матрос 2 класу; Чорноморське 

морське пароплавство; Херсонська обл. ; 

05.1995 до 11.1996  заступник директора з комерційної частини; ТОВ 

«Аннабелла»; м. Миколаїв; 

05.1997 до 05.2001  служба в органах внутрішніх справ України; 

Херсонська обл. ; 

06.2001 до 04.2005  слідчий; Херсонська транспортна прокуратура; 

старший слідчий; відділ управління нагляду за 

законністю оперативно-розшукової діяльності‚ 

дізнання та досудового слідства; Прокуратура 

Херсонської області; м. Херсон; 

04.2005 до 04.2010  прокурор Скадовського району Херсонської області; 

Прокуратура Херсонської області;  

04.2010 до 05.2010  помічник прокурора Херсонської області з питань. 

нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах‚ а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру‚ 

пов’язаних з обмеженням свободи громадян; 

Прокуратура Херсонської області; м. Херсон; 

05.2010 до 11.2010  прокурор Скадовського району Херсонської області; 

Прокуратура Херсонської області;  

11.2010 до 12.2010  помічник прокурора Скадовського району 

Херсонської області; Прокуратура Херсонської 

області;  

12.2010 до 01.2013  начальник відділу; слідчий відділ прокуратури 

Херсонської області; виконувач обов’язків 

начальника відділу; відділ наглядової діяльності при 

проведенні досудового розслідування в органах 

прокуратури Херсонської області; Прокуратура 

Херсонської області; м. Херсон; 

01.2013 до 03.2014  начальник відділу; відділ наглядової діяльності при 

проведенні досудового розслідування в органах 

прокуратури Херсонської області; організаційно-

методичний відділ управління процесуального 

керівництва у кримінальних провадженнях 

прокуратури Херсонської області; Прокуратура 

Херсонської області; м. Херсон; 

03.2014 до 12.2014  перший заступник прокурора Херсонської області; 

Прокуратура Херсонської області; м. Херсон; 

12.2014 до 05.2015  перший заступник прокурора Львівської області; 

Прокуратура Львівської області; м. Львів; 

05.2015 до 10.2019  заступник прокурора міста Києва; Прокуратура міста 

Києва; м. Київ; 

11.2019 до 06.2020  адвокат; адвокатське об’єднання «БМФ Правова 

група»; м. Київ. 

06.2020 по цей час  перший заступник голови; Печерська районна в місті 

Києві державна адміністрація (керівництво); м. Київ, 

вул. Омеляновича-Павленка, 15. 

 

 


