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АВТОБІОГРАФІЯ 
Я, Петренко Степан Петрович. 

(прізвище, їм я та по батькові) 
 

Пишеться власноручно, за довільною формою, без виправлень, із зазначенням дати (числа, 

місяця, року) і місця народження, громадянства, національності, освіти, коли і які навчальні 

заклади закінчили, служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних 

органах, а також роботи від початку трудової діяльності і причин переходу з однієї роботи на 

іншу, виконання громадської роботи, складу сім'ї: коротких відомостей про дружину (чоловіка), 

дітей, батька, матір, братів і сестер (власних, а також дружини (чоловіка)); чи притягувались самі 

або родичі до судової відповідальності, чи маєте близьких родичів за кордоном, чи маєте 

будинки, дачі, гаражі, автомототранспорт і плавзасоби та за які кошти вони придбані. 

Народився 01.01.2002 р. в с. Калинівка, Броварського р-ну. Київської області, 

українець, громадянин України, рідна мова українська, вільно володію російською 

мовою, англійською читаю та перекладаю зі словником.                                              

Освіта середня. З вересня 2009 року пішов до першого класу Калинівської 

загальноосвітньої школи, яку закінчив в червні 2020 року.  За період навчання у 

ЗОШ брав участь в гуртках юридичного спрямування, займався легкою атлетикою 

та самбо. Приймав участь у спортивних змаганнях, перемагав у шкільних 

районних та обласних олімпіадах з фізичної культури, та історії. Маю спортивний 

розряд кандидат в майстри спорту з самбо.                                                                    

   Призовник. Не одружений.                                                                                              

Мої близькі родичі :              

Батько: Петренко Петро Іванович, 16.06.1958 р.н., уродженець с. Діброва, 

Малинського р-ну, Житомирської області, працює водієм ТОВ “Калинівка”, 

проживає в  Київській обл. Броварському р-ні, с. Калинівка, вул. Миру, 12 

 (т. моб.098 243 20 60).               

Мати: Петренко, (Ковальська) Галина Василівна 12.04.1961 р.н., уродженка  

с. Чорнобаївка Білозерського р-ну, Херсонської обл., працює бібліотекарем ЗОШ  

с. Калинівки, проживає в Київській обл. Броварському р-ні, с. Калинівка,  

вул. Миру, 12 (т. моб.096 245 62 26).  

Сестра: Петренко Валентина Петрівна, 16.04.1989 р.н., уродженка с. Калинівки, 

Броварського р-ну, Київської обл., учениця ЗОШ с. Калинівки, проживає в Київській 

обл. Броварському р-ні, с. Калинівка, вул. Миру, 12.                                       

Ні я, ні мої близькі родичі в іноземному громадянстві не перебували, за кордон не 

виїжджали, родичів та знайомих за кордоном не маємо.                                              

Ні я, ні мої близькі родичі до кримінальної чи адміністративної відповідальності не 

притягувалися.                                                                 .                                              

Трудового стажу не маю.   В особистій власності будинків, дач, гаражів, 

автомототранспорту  та плавзасобів не маю.                                                              

Проживаю за адресою: Київська обл. Броварський р-н, с. Калинівка,             

вул. Миру, 12 (т. моб.093 700 07 70)             «     »  20___ 
Адреса реєстрації та проживання, контактні телефони. Дата заповнення автобіографії та 

особистий підпис. 


