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Н

ародився 15 липня 1952 р. в м. Нальчик Кабардино-Балкарської АРСР.
У 1969–1975 рр. був студентом Харківського
політехнічного інституту імені В. І. Леніна за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок». Після закінчення інституту протягом 1975–1976
і 1978–1980 рр. працював інженером і старшим інженером НДІ «Діпротракторосільгоспмаш» (м. Харків).
Упродовж 1976–1978 рр. Владислав Григорович
служив у Збройних силах СРСР (м. Червоноград, Львівська обл.) на посадах старшого оператора і командира
розрахунку. Після демобілізації працював головою місцевого комітету профспілки НДІ «Діпротракторосільгоспмаш».
У лютому 1982 р. зарахований на дійсну військову
службу до КДБ СРСР і направлений на Вищі курси КДБ
СРСР в м. Києві, які закінчив у 1983 р. Згодом служив
у органах КДБ СРСР і СБУ на посадах оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, заступника
начальника відділення, начальника відділу, заступника
начальника управління, начальника управління, першого
заступника начальника Департаменту СБУ, заступника
голови СБУ, пройшовши шлях від старшого лейтенанта
до генерал-лейтенанта.
З 1988 до 1991 р. В. Г. Коршунов очолював відділ по
місту та залізничній станції «Куп’янськ» Управління КДБ
УРСР в Харківській області. В 1990 р. його обрали депутатом Куп’янської міської ради народних депутатів. Протягом 1991–1994 рр. — начальник Харківського міськвідділу Управління СБУ в Харківській області, а з 1998 до
2000 р. — начальник Управління СБУ в Дніпропетровській області
У 2003 р. призначений начальником Управління СБУ
в Харківській області, а в 2005 р. — заступником голови
СБУ. Через рік став заступником голови Правління Центрального союзу споживчих товариств України.
Владислав Григорович нагороджений орденом «Знак
Пошани» (1988) за забезпечення державної безпеки при
виконанні робіт у сфері створення пріоритетних зразків
спеціальної техніки, медалями «За бездоганну службу»
трьох ступенів, медаллю «Ветеран військової служби» та
численними відомчими відзнаками.

H

e was born on July 15, 1952 in Nalchik, the
Kabardino-Balkar Republic.
In 1969–1975, he was a student of Kharkiv
Polytechnic Institute named after V. I. Lenin in the specialty
«Electric drive and automation of industrial plants». After
graduation, he worked as an engineer and senior engineer of
the Scientific Research Institute «Diprotraktorosilhospmash»
(Kharkiv) during 1975–1976 and 1978–1980.
During 1976–1978, Vladyslav Hryhorovych worked in the
Armed Forces of the USSR (Chervonohrad, Lviv region) as a
senior operator and crew commander. After demobilization
he worked as the Head of the local Committee of the Trade
Union of the Scientific Research Institute «Diprotraktorosilhospmash».
In February 1982, he was enlisted in active service to the
USSR KGB and was sent to the Higher Courses of the USSR
KGB in Kyiv, which he finished in 1983. Later he served in
the KGB of the USSR and Security Service of Ukraine working as a special investigative agent, a senior special investigative agent, Deputy Head of the Department, Head of the
Department, Deputy Head of the office, Head of the office,
first Deputy Head of the SSU Department, Deputy Head of
the SSU, having worked his way up from a lieutenant to a
lieutenant general.
From 1988 to 1991, V. H. Korshunov was the Head of
the city department and the railway station «Kupyansk» of
the UkrSSR KGB Department of Kharkiv region. In 1990, he
was elected a deputy of Kupyansk City Council of People’s
Deputies. During 1991–1994, he was the Head of Kharkiv
City Department of the SSU office in Kharkiv region, and from
1998 to 2000 he was the Head of the SSU office of Dnipropetrovsk region.
In 2003, he was appointed the Head of the SSU office
in Kharkiv region, and in 2005 — a deputy chief of the SSU
office. A year later, he became deputy chief of the Central
Union Board of Consumer Societies of Ukraine.
Vladyslav Hryhorovych was awarded the Order «Badge
of Honor» (1988) for national security while working at
the creation of priority samples of special equipment and
machines, medals «For faultless service» III degrees, the
medal «Veteran of military service» and numerous departmental awards.
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