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Важко говорити в минулому часі про людину, 
яка пішла з життя 25 жовтня 2015 року, незадовго 
до свого сорокаріччя, досягнувши значних профе
сійних та наукових здобутків

Андрій Леонідович Ткачук народився 4 листо
пада 1975 року, був щирою, душевною, відкритою 
і дуже вихованою людиною. Про таких в нашому 
місті говорять: «Одесит з інтелігентної сім’ї».

У 1993 році закінчив середню загальноосвіт
ню школу № 80 в м. Одеса, в цьому ж році вступив 
до юридичного факультету Одеського державного 
університету ім. І.І. Мечнікова.

В 1998 році закінчив з відзнакою Одеську 
державну юридичну академію, у цьому ж році всту
пив до аспірантури на кафедру цивільного права 
ОДЮА.

1 вересня 1999 року був зарахований на по
саду асистента кафедри цивільного права ОДЮА.

20 листопада 2002 року захистив дисер
тацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему : «Значення вини у відно
синах відповідальності за порушення договірних 
зобов’язань».

9 квітня 2003 року отримав диплом кандида
та юридичних наук, а 19 жовтня 2005 року йому 
було присвоєно звання доцента

У 2006 році був призначений депутатом 
Одеської обласної ради, в цей же час виконував 
обов’язки голови постійної комісії з правових пи
тань та регуляторної політики.

З 2007 по 2010 рік працював на посаді за
ступника голови Одеської обласної державної 
адміністрації.

З 2010 по 2012 рік очолював управлін
ня освіти і науки Одеської обласної державної 
адміністрації.

З 2012 року працював на посаді директо
ра ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та 
готельноресторанного бізнесу».

Працюючи в Одеській облдержадміністра
ції віцегубернатором і начальником управління 
освіти і науки, Андрій Ткачук успішно справлявся 
з поставленими перед ним завданнями, виявляю
чи наполегливість і цілеспрямованість у дорученій 
справі. Він був неабияким вченим і прекрасним 
викладачем. Добрий, чуйний, з природнім почут
тям гумору, завжди намагався допомогти людям, 
яку б посаду він не займав.

Всі, хто знав Андрія Леонідовича, говорили 
про нього, як про чесну, порядну людину, відзна
чаючи його високий професіоналізм і відповідаль
ність за ту справу, якою він займався.

Він став самим молодим «Заслуженим юрис
том» Одеської області, але сам він, з властивою 
йому скромністю, завжди говорив, що в цьому 
званні основна заслуга його вчителів, з вдячністю 
згадуючи своїх викладачів. Юрист і педагог він був, 
що називається «від Бога», його дуже любили і по
важали студенти та учні коледжу.

Він любив життя, був оптимістом, небайдужим 
до всього, що відбувалося навколо. Любив сім’ю : 
Дружину Ганну і дочку Варвару. Любив свою робо
ту, друзів.

Сильна, мужня, талановита людина – таким 
він залишиться в нашій пам’яті. Він залишив про 
себе самі добрі та світлі спогади.
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