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На ро див ся 14 трав ня 1970 р. у м. Зе ле но дольськ 
Апос толівсь ко го райо ну Дніпро пет ровсь кої 
об ласті в ро дині Ми ко ли Яко ви ча та Ал ли 

Фе дорівни Ми ро но вих. Бать ко пра цю вав го ло вою 
профспілко во го коміте ту Кри ворізь кої теп ло е ле кт рос-
танції, ма ма — бухгал те ром ць о го підприємства.

Юнак мріяв про юрисп ру денцію та ро бо ту в про ку ра-
турі. Але в ті ча си для то го, щоб всту пи ти на юри дич ний 
фа куль тет, тре ба бу ло відслу жи ти в армії, ма ти стаж 
ро бо ти. 

То му в 1987 р., після закінчен ня Зе ле но дольсь кої 
се редньої шко ли № 2, Андрій Ми ко лайо вич вирішив всту-
пи ти на істо рич ний фа куль тет Пол тавсь ко го дер жав но го 
пе да гогічно го інсти ту ту імені В. Г. Ко ро лен ка. Це був 
свідо мий вибір, про який він ніко ли не шко ду вав. Ад же у 
виші особ ли вої ува ги на да ва ли вив чен ню не ли ше 
спеціаль них за галь ноісто рич них дис циплін, а й пред метів, 
що да ва ли змо гу опа ну ва ти ши ро кий спектр знань.

З особ ли вою теп ло тою Андрій Ми ко лайо вич зга дує 
вик ла дачів Вікто ра Сте па но ви ча Во ло ви ка, Олек са нд ра 
Пет ро ви ча Єрма ка, Бо ри са Ва силь о ви ча Го да, Олексія 
Олексійо ви ча Нес ту лю та ба гать ох інших пе да гогів-
вірту озів, які нав ча ли своїх сту дентів не прос то на би ва ти 
пам’ять подіями та фак та ми, а ро зуміти й ос мис лю ва ти 
їх. Ці знан ня й до нині да ють мож ливість аналізу ва ти сус-
пільні тен денції та про це си.

В 1989 р., де мобілізу вав шись із армії, Андрій Ми ко-
лайо вич про дов жив нав чан ня в інсти туті, а в 1991 р., 
пе ревівшись на за оч не відділен ня, роз по чав тру до ву 
діяльність учи те лем історії в школі. 

Пол тавсь кий дер жав ний пе да гогічний інсти тут імені 
В. Г. Ко ро лен ка він закінчив у 1993 р. У 1994–1999 рр. був 
сту ден том Національ ної юри дич ної ака демії Ук раїни 
імені Я. Муд ро го.

Андрій Ми ко лайо вич Ми ро нов прой шов усі служ бові 
щаблі в ор га нах про ку ра ту ри: пра цю вав слідчим про ку-
ра ту ри Апос толівсь ко го райо ну Дніпро пет ровсь кої 
об ласті; зас туп ни ком про ку ро ра ць о го райо ну; про ку ро-
ром відділу наг ля ду за розсліду ван ням криміналь них 
справ слідчи ми про ку ра ту ри Дніпро пет ровсь кої об ласті; 
стар шим про ку ро ром відділу наг ля ду за до дер жан ням 
за конів ор га на ми по дат ко вої міліції при про вад женні 
опе ра тив но-роз шу ко вої діяль ності, дізнан ня та до су до-
во го слідства про ку ра ту ри Пол тавсь кої об ласті; про ку-

ро ром Ок тя брсь ко го райо ну Пол та ви; про ку ро ром міста 
Пол та ви; про ку ро ром Пол тавсь кої об ласті. 

За період ро бо ти Андрія Ми ко лайо ви ча на по саді 
про ку ро ра об ласті в регіоні помітно зни зив ся рівень зло-
чин ності, поліпши ла ся наг ля до ва діяльність ор ганів про-
ку ра ту ри. За йо го без по се редньої участі суттєво зміни-
ло ся й са ме приміщен ня об лас ної про ку ра ту ри, поліпши-
ли ся умо ви праці для її співробітників. 

За сумлінне став лен ня до ро бо ти Андрій Ми ко лайо-
вич Ми ро нов був не од но ра зо во за о хо че ний керівницт-
вом Ге не раль ної про ку ра ту ри Ук раїни. В лис то паді 2013 р. 
за зраз ко ве ви ко нан ня служ бо вих обов’язків і про-
фесіоналізм на ка зом Ге не раль но го про ку ро ра Ук раїни 
він був на го род же ний наг руд ним зна ком «За сумлінну 
служ бу в ор га нах про ку ра ту ри».

У квітні 2014 р. за ва го мий осо бис тий вне сок у за хист 
дер жав но го су ве реніте ту, за без пе чен ня конс ти туційних 
прав і сво бод гро ма дян, ви со коп ро фесійне ви ко нан ня 
служ бо вих обов’язків Ука зом Пре зи ден та Ук раїни 
Андрію Ми ко лайо ви чу Ми ро но ву прис воєне по чес не 
зван ня «Зас лу же ний юрист Ук раїни». 

Андрій Ми ко лайо вич за тя тий мис ли вець. Лю бить 
чи та ти істо рич ну, юри дич ну літе ра ту ру. На Пол тав щині 
йо го зна ють не ли ше як про ку ро ра, а й як чу до ву лю ди ну. 
Він надійний друг, хо ро ший чо ловік. Ра зом із дру жи ною 
Світла ною Петрівною ви хо вує донь ку Ка тю.

Андрій Ми ро нов стве рд жує, що ви ща шко ла зак ла дає 
те о ре тич ний фун да мент май бутньої про фесійної діяль-
ності, але в по даль шо му все за ле жить тіль ки від са мої 
лю ди ни, її на по лег ли вості та став лен ня до ро бо ти.

Ми ну ло вже по над 20 років відтоді як Андрій Ми ко-
лайо вич закінчив Пол тавсь кий дер жав ний пе да гогічний 
інсти тут. Але він із вдячністю зга дує цікаві та змістовні 
ро ки нав чан ня. Постійно підтри мує зв’язок із вик ла да ча-
ми та ви пу ск ни ка ми ви шу, се ред яких, до речі, є чи ма ло 
працівників пра во охо рон них ор ганів. 

«Ґрун тов на, якісна освіта, здо бу та у тоді ще Пол тавсь-
ко му дер жав но му пе да гогічно му інсти туті, а те пер Пол-
тавсь ко му національ но му пе да гогічно му універ си теті 
імені В. Г. Ко ро лен ка, дає фахівцям змо гу ефек тив но кон-
ку ру ва ти на рин ку праці. Та го лов не те, що ви пу ск ни ки 
на шо го нав чаль но го зак ла ду за ре ко мен ду ва ли се бе 
по ряд ни ми людь ми, здат ни ми тво ри ти доб ро й відсто ю-
ва ти спра вед ливість», — заз на чає Андрій Ми ко лайо вич.
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