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Б

іля самого Чорного моря, на території мальовничого парку ім. Т. Г. Шевченка, 9 грудня 1977 р.
в Одеському міському пологовому будинку
№ 6 народився ще один одесит — Зарицький Андрій Васильович. Батько, Василь Павлович, — інженер-механік, майстер цеху підприємства «Містобуд-23». Мати,
Людмила Анатоліївна, — головний товарознавець управління «Торгмортранс» ЧМП. Сьогодні батьки перебувають на заслуженому відпочинку.
Із раннього дитинства серед однолітків хлопець вирізнявся непересічними лідерськими якостями. Лідерство найбільшою мірою виявляв у Одеській ЗОШ № 130,
яку закінчив на «відмінно», та в секції греко-римської боротьби ДСЮШ боротьби імені І. Г. Толмачова м. Одеси.
Успішне навчання в школі майстерно поєднував із постійними поїздками на змагання обласного, республіканського та міжнародного рівнів. У рідне місто завжди
привозив найвищі нагороди. Кандидат у майстри спорту
з греко-римської боротьби. І сьогодні у вільний час
А. В. Зарицький активно займається спортом.
Протягом 1993–1997 рр. був студентом Одеського
автошляхового технікуму, а в грудні 1998 р. розпочав трудову діяльність механіком підприємства «Містобуд-23».
Надалі, працюючи у КП «Одесміськелектротранс»,
Андрій Васильович пройшов шлях від старшого механіка
до начальника транспортної ділянки. Незважаючи на молодість, зарекомендував себе досвідченим транспортником і вмілим керівником.
У 2002 р. А. В. Зарицького було обрано головою Ради
молодих спеціалістів КП «Одесміськелектротранс». Як
один із найперспективніших молодих фахівців, Андрій Васильович не тільки представляв інтереси молоді підприємства на різноманітних нарадах і конференціях, а й у 2003 р.
керівництвом КП «Одесміськелектротранс» був рекомендований на здобуття премії Одеської облдержадміністрації
«За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного
життя». Згідно з Розпорядженням голови Одеської ОДА
від 25 червня 2003 р. № 519/А–2003 «Про відзначення Дня
молоді», А. В. Зарицького нагороджено премією у номінації «Промисловість та підприємництво».
Бажаючи оволодіти докладними знаннями в транспортній галузі та з метою службового зростання,
у 1999 р. Андрій Васильович вступив на факультет

механізації сільського господарства ОДАУ, який закінчив
з відзнакою в 2003 р.
Ключовими чинниками під час вибору ВНЗ стали:
престиж і авторитетність, високопрофесійний професорсько-викладацький колектив, наявність у навчальних
планах фундаментальних дисциплін та можливість отримання якісної вищої освіти без відриву від виробництва.
Як людина цілеспрямована, енергійна та працьовита,
Андрій Васильович ставить перед собою нові завдання.
У 2004 р. вступив до Національного університету державної податкової служби України, який закінчив у 2007 р.
Дипломну роботу «ДПС України та шляхи її модернізації»
захистив на «відмінно» і здобув кваліфікацію «фінансист».
Трудовий шлях у структурах Державної податкової
адміністрації України розпочав у 2004 р. з посади державного податкового інспектора відділу планування
та інформаційного забезпечення Управління стягнення
податкового боргу Державної податкової інспекції в Суворовському районі м. Одеси. Пройшовши всі кар’єрні
сходинки, А. В. Зарицький у листопаді 2017 р. став заступником начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області.
Керівництво Державної податкової адміністрації України відзначило професіоналізм Андрія Васильовича. Згідно з Наказом ДПА України від 26 жовтня 2009 р.
№ 1314-о, у 2009 р. А. В. Зарицького нагороджено нагрудним знаком «За честь і службу».
З метою вдосконалення керівних якостей, у 2007 р.
Андрій Васильович вступив до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Магістерську роботу захистив на «відмінно» на тему «Державна податкова служба України та інформаційне забезпечення її діяльності». ОРІДУ НАДУ при Президентові
України А. В. Зарицький закінчив у 2010 р., здобувши кваліфікацію «магістр державного управління».
Велику роль у житті Андрія Васильовича відіграло
навчання в ОДАУ. Саме у стінах цього вишу він зрозумів,
наскільки важливо старанно вчитися, як губка вбирати
знання, щоб бути професіоналом, гідно служити українському суспільству та державі.
Щасливий сім’янин. Разом із дружиною, Інною Павлівною, виховує двох дітей: доньку Валерію та сина Марка.
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