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Народився я 23 грудня 1952 р. в м. Сєвєродонецьку. Закінчив у рідному
місті середню школу № 10. У 1971 р. вступив на механічний факультет
Рубіжанського філіалу Ворошиловградського машинобудівного інституту.
Важливу роль у моєму становленні як фахівця й особистості відіграли
викладачі університету, зокрема професор, завідувач кафедри «Машини
й апарати хімічних підприємств» М. Я. Розкін, доцент, засновник
спеціальності «Машини й апарати хімічних підприємств» М. С. Гаврилов,
доцент, один з організаторів системи вищої освіти в м. Сєвєродонецьку,
доцент В. Я. Стороженко, який згодом очолив Інститут дистанційного
навчання Сумського державного університету, та багато інших. Ще студен*
том я почав займатися науковими дослідженнями. Брав участь у науково*
технічних конференціях різного рівня. Протягом трьох років навчання
очолював студентський профком.
У 1976 р. отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю «інженер*
механік». Після демобілізації з лав Радянської армії, у грудні 1977 р., вирішив
працювати на Сєвєродонецькому виробничому об’єднанні «Азот» — одному
з найбільших підприємств хімічної галузі України.
Спочатку обіймав посаду майстра з ремонту цеху похідних вінілацетату,
згодом — механіка цеху ацетальдегіду. У 1982 р. мене обрали головою
профспілкового комітету колективу хіміків виробництва ацетилену*
вінілацетату.
З’ясувалося, що робота з людьми є моїм другим покликанням. Упродовж
1984–1988 рр. працював секретарем Ворошиловградського обласного
комітету профспілки працівників хімічної і нафтохімічної промисловості,
начальником цеху централізованого ремонту заводу товарів народного
споживання, головою профспілкового комітeту об’єднання «Азот», дирек*
тором заводу товарів народного споживання.
Протягом 1997–2000 рр. обіймав посаду директора з комерційних
і загальних питань Сєвєродонецького державного виробничого об’єднання
«Азот». У травні 2000 р. мене призначили генеральним директором цього
підприємства. 2000 р. підприємство завершило з хорошими показниками.
Упродовж 2002–2006 рр. був депутатом обласної Ради народних депу*
татів. Із травня 2005 р. по травень 2006 р. працював головою наглядової ради
ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот». У травні 2006 р. мене обрали
депутатом Верховної Ради України V скликання. З квітня 2008 р. обіймаю
посаду президента ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот».
Я упевнений, що сєвєродонецькі хіміки й надалі будуть вносити гідний
вклад у розвиток економіки області, всієї України, а лави фахівців
підприємства поповнюватимуться висококваліфікованими спеціалістами*
далівцями.
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