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державного університету за
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Генерал,майор.
Кандидат економічних наук.
Заслужений юрист України.
Депутат обласної ради V
скликання.
Має державні нагороди й почесні
відзнаки МВС та ДПА України

«Живи для всіх. Не думай про себе. 
І жереб твій блисне, як вища нагорода»

Абу Муін Насир Хосров

Народився я 29 серпня 1957 р. у Чернігові. Там же провів своє дитин*

ство і юність, а навчатися поїхав до Луганська (тоді ще Ворошиловград).

Відразу після закінчення школи вступив до Ворошиловградського

педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка. 

У 1982 р., коли здобув вищу педагогічну освіту, мене направили на

службу в органи Міністерства внутрішніх справ. Специфіка служби вима*

гала поглиблення і розширення знань, тому вирішив здобути юридичну

освіту. І в 1993 р. вступив на юридичний факультет Луганського машино*

будівного інституту. Саме цього року було видано наказ «Про відкриття

спеціальності правознавство в Луганському машинобудівному інституті»

і створено юридичний факультет. Очолила його доктор юридичних наук,

професор Лідія Іванівна Лазор. 

Пам’ятаю роки навчання, як дружно й весело ми освоювали нову

будівлю вузу, брали участь у ремонтних роботах у корпусі № 8. У 1998 р.

я закінчив Східноукраїнський державний університет за фахом «Право*

знавство». Випускною кафедрою з однойменною назвою керувала тоді,

як і зараз, Л. І. Лазор. Ми, колишні студенти, з вдячністю згадуємо її су*

ворість і турботу, яку Лідія Іванівна виявляла до студентів. Вона ніколи не

випускає з поля зору випускників вузу, цікавиться їхньою роботою, успіхами,

а за потреби й допомагає їм. У ті роки на кафедрі працювали, навчаючи

студентів і здійснюючи наукові дослідження, кандидат юридичних наук

О. О. Мезеря, кандидат юридичних наук Б. С. Політюк, Ю. К. Івчук,

І. І. Шамшина, Т. В. Усенк, доктор юридичних наук О. В. Шаповалова.

Всі вони — чудові вчителі з великої літері й хороші люди. 

Незважаючи на зайнятість, я намагаюся підтримувати зв’язок із рідним

факультетом, беру участь у багатьох факультетських заходах, надаю

матеріальну допомогу факультету. Мене цікавлять наукові й культурні

новини. Крім того, намагаюся допомагати в наданні місць для стажування

студентів і в їх працевлаштуванні після закінчення університету. В 2001 р.

мені було присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». 

У 1999 р. для подальшого проходження служби мене направили до

ДПА України. Проходив службу в податковій міліції. Одержав звання

«Генерал*майор міліції». 

Але життя і робота вимагали розширити коло знань, тому продовжив

навчання в Луганському національному аграрному університеті за

спеціальністю «Менеджмент організації». У 2000 р. закінчив університет.

Весь цей час продовжував займатися науковими дослідженнями, і у 2004 р.

захистив дисертацію, здобув учений ступінь кандидата економічних наук. 

Працював першим заступником голови Державної податкової

адміністрації в Луганській області. У 2008 р. вийшов у відставку за вислу*

гою років, але намагаюся брати активну участь у житті нашого суспільства. 

Ми, далівці, пишаємося своїм рідним університетом, який дав нам

путівку в життя. 

З 90*річчям, alma mater!




