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Головний радник голови правління
НАК «Нафтогаз України».
Генерал,майор.
Кандидат педагогічних наук

«Хочешь быть личностью — много трудись,
Великим терпеньем обзаведись, с зорькой ранней всегда вставай

и народу свой труд отдавай»
Лідія Лазор

Я народився 28 серпня 1951 р. у с. Сушки Козельщинського району

Полтавської області в сім’ї Сергія Митрофановича й Лідії Ігнатіївни

Отрешків, де й минуло моє дитинство. 

З юних літ захоплювався математикою, у школі найбільше любив саме

цей предмет, тому й вирішив продовжити навчання в цьому напрямку.

Після закінчення середньої школи у 1969 р. вступив на механіко*матема*

тичний факультет Одеського державного університету, а в 1973 р. перевівся

на фізико*математичний факультет (спеціальність — «математика»)

Черкаського державного педагогічного інституту. Студентське життя мені

завжди дуже подобалося. Звичайно ж, запам’яталися сесії, творчі вистави

студентського театру мініатюр, святкування Дня факультету. Часто згадую

своїх викладачів, дуже вдячний їм за батьківське ставлення до студентів.

За активну участь у роботі студентських будівельних загонів мене відзна*

чили Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. 

Здобувши вищу освіту, працював лаборантом, старшим лаборантом,

асистентом кафедри геометрії в цьому ж інституті. З 1979 р. перебував на

військовій службі в органах Державної безпеки України. На оперативних

і керівних посадах пройшов шлях від лейтенанта до генерал*майора. Після

виходу у відставку працював заступником голови правління корпорації

«Лотуре». Зараз обіймаю посаду головного радника голови правління

НАК «Нафтогаз України». 

У 1988 р. закінчив Вищу школу КДБ СРСР. Але й на цьому моє навчання

не завершилося. У 1999 р. вступив на юридичний факультет Східно*

українського національного університету. В ті роки юридичний факультет

активно розвивався під керівництвом декана — доктора юридичних наук,

професора Лідії Іванівни Лазор. Із вдячністю згадую своїх викладачів —

доцентів І. І. Шамшину, Б. С. Політюка, А. О. Мезерю, старшого викладача

Л. О. Врембяк та багатьох інших. Я й зараз намагаюся підтримувати

зв’язок із юридичним факультетом, його деканом і викладачами, іноді

зустрічаюся зі своїми одногрупниками, хоча, на жаль, через велику заван*

таженість на роботі, вільного часу майже не маю. У 2004 р. я закінчив

юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля і отримав диплом

магістра. 

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педа*

гогічних наук. Маю 14 наукових праць. Нагороджений 18*ма медалями й

відомчими грамотами. 

Завжди був і залишаюся небайдужим до проблем громадського життя,

тому мене не раз обирали депутатом Соснівської районної ради в місті

Черкаси, Черкаської міської й обласної рад. 

У мене чудова родина — двоє дітей і троє онуків. Моя дружина Алла

Антонівна завжди й у всьому підтримує й допомагає мені — в будь*яких

справах і починаннях. Вільний час присвячую своїм давнім захопленням —

полюванню й риболовлі. Вони допомагають мені відволіктися від роботи,

відпочити й набратися сил під час відпустки й у вихідні дні. 

Хотілося б поділитися з іншими і своїм життєвим кредо. Вважаю — все,

що відбувається — на краще, в чому давно переконався. І позаяк завжди

залишаюся вірним своїй улюбленій науці — математиці, то впевнений, що

у всьому має бути порядок і краса, як у математиці. 

Своїй рідній alma mater — Східноукраїнському національному універ*

ситету імені Володимира Даля — бажаю процвітання, а його викладачам

і співробітникам — добра, щастя і творчих успіхів. 

Завжди ваш В. С. Отрешко.




