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Шановний Олександре Марковичу!
Хочу приєднатися до всіх побажань, які 

Ви отримали в цей день та висловити своє 
особисте захоплення Вами, Людиною з ве-
ликої літери! Мені пощастило також  позна-
йомитися і подружитися і з Вашою дружи-
ною – Оленою Опанасівною. Я відчула на-

скільки чуйними, щедрими душею та мило-
сердними людьми Ви є.

Від щирого серця дякую Вам за допомо-
гу мені, своєчасну і таку необхідну, коли у 
2021 році мене невдало прооперували в Ки-
єві і стан мій погіршувався, Ви наполягли, 
щоб я негайно приїхала до Харкова в Інсти-



Людині Великого Серця і Щирої Душі
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тут патології хребта та суглобів, у якому Ви 
домовилися про операцію.

Олександре Марковичу, Ви не пошко-
дували свого часу для мене, незважаючи на 
зайнятість. Я щиро дякую Вам за це. Нехай 
добро, тепло серця, чуйність повернеться 
Вам сторицею! Сердечно дякую за все! 

Світ тримається на таких небайдужих 
людях, як Ви, завжди готових допомогти та 
підтримати. Адже які сильні ми б не були, 
підтримка збільшує наші сили у стократ!

Знаю зі слів тата, що Ви дотримуєтесь у 
житті трьох важливих принципів: не обмов-
ляти жінок, ніколи не підвищувати голос, 
мати хороший апетит. Останнє – це звичка, 
набута за довгі роки в траншеях «гарячих 
точок світу». Туди, де йшли воєнні дії, а дер-
жавні мужі не змогли домовитися, Комісія 
Ради безпеки ООН направляла Вас, як її 

члена, на перемовини й укладання конфлік-
ту мирним шляхом. Саме там обід частенько 
заставав під свист куль чи гул гранатометів. 
Ось так війна вчить. 

Ви завжди там, де потрібна допомога, 
порада, виважене слово. Сенсом Вашого 
життя є ревне служіння Україні та україн-
ському народові. Ваша праця плідна, творча 
і невтомна, бо має на меті користь і добро 
для блага українців, української землі тепер 
і в майбутньому.

Міцного здоров’я Вам, Олександре Мар-
ковичу, подальших успіхів у всіх починан-
нях, сміливих планів та ідей! Хай зігріває 
Вас тепло і любов дружини, дітей, внуків 
і правнуків. З роси і води Вам, шановний 
Ювіляре!

З повагою 
Олена КУЗНЄЦОВА

Шановний 
Олександре 
Марковичу! 

Прийміть найщи-
ріші вітання з Днем 
Вашого народження! 

Ви справжній па-
тріот, професіонал, 
високоморальний уче-
ний, державний діяч, 
учитель, наставник, 

Людина з великої літери. Здоров‘я Вам, Бо-

жого благословіння, гармонії в житті, ста-
лого підвищення рівня комфортності і по-
більше радощів! Хай криниця Вашої поряд-
ності, доброти, людяності та справможності 
ніколи не пересихає. 

З повагою
Олександр ЛОЩИХІН - 

д.ю.н., професор, заслужений 
економіст України, академік АН ВШУ, 

професор кафедри теоретико-правових 
дисциплін Державного податкового 

універсітету 


