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Н

ародився 11 листопада 1975 р. в м. Запоріжжі в сім’ї виокремивши низку предметів, які викликали найбільшу
Юрія Валерійовича та Людмили Володимирівни зацікавленість.
Гришків. Ще з дитинства захоплювався історією.
Відчуття того, що майбутня професія обрана праПісля завершення навчання в місцевій загальноосвіт- вильно, з’явилося вже з перших пар: на лекціях з «Римній школі вирішив вступати на історичний факультет За- ського права» Віталія Васильченка, «Теорії держави та
порізького національного університету. Перша спроба права» Світлани Тищенкової, «Цивільного права» Леоніда
виявилася невдалою, але юнак не втрачав надії реалізувати Філобока. Крім того, надзвичайно захоплювався лекціями
свою освітньо-професійну мету.
з «Конституційного права», які читав проф. Володимир
У зв’язку з сімейними обставинами, він знайшов ро- Миколайович Шаповал, — один із найкращих правознавботу. Допомагаючи матері, активно працював рік до вступу ців України. З вдячністю згадує і декана, проф. Тамару Павв університет. За цей час зрозумів, що його покликання не лівну Кудлай, яку студенти щиро поважали й шанували за
історія, а правознавство. Захопившись прикладом друга компетентність та дисципліну на факультеті. Руслан Юрідитинства, який вступив до Запорізького національного йович зауважує: «Це ті люди, які навчили мене любити свій
університету роком раніше, в 1993 р. Р. Ю. Гришко став сту- фах. Любити та працювати за будь-яких обставин, отримудентом юридичного факультету цього навчального закладу вати моральне задоволення від справи життя, правознавта успішно приєднався до когорти правознавців.
ства. Високопрофесійні педагоги університету прищепили
З почуттям глибокої поваги Руслан Юрійович згадує прагнення до знань, розвитку та професіоналізму. Це відполюдину, яка в буквальному розумінні замінила йому батька, відальні та небайдужі люди: до власної професії, результакотрий пішов з життя, коли синові було лише шість років. тів успішності студентів, їхнього життя. З часом розумієш,
Йдеться про близького друга сім’ї Гришків Миколу Микола- що внесок викладачів альма-матер — безцінний».
йовича Кузьміна, який став наставником хлопця. Це високоСтавши професіоналом у правознавчій сфері, в 2006 р.
освічена людина, зі сталевим характером, сильною волею… Р. Ю. Гришко здобув другу вищу освіту в Київському націоВін поступово вчив Руслана рухатися тільки вперед, до мрії, нальному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
трудитися, не покладаючи рук. Руслан Юрійович розпові- Руслан Юрійович на високому фаховому рівні практично задає: «Вміння працювати віддано, діяти
стосовує отримані знання, вміння та навирішуче — заслуга, насамперед, Миколи Мички в галузі податкової системи України.
колайовича. Звичайно, не обійшлося без
Сьогодні обіймає посаду заступника
впливу мого діда Володимира Остаповича
начальника Головного управління ДержавКоломійця — випускника Всесоюзного дерної фіскальної служби у Київській області,
жавного інституту кінематографії та Виє радником податкової та митної справи
щої партійної школи. Також треба віддати
І рангу, опікуючись, зокрема, питаннями
належне моєму другові дитинства — Дмиправової роботи, аудиту юридичних осіб,
тру Жовтоножку. Він першим прийняв ріконтролю за обігом та оподаткуванням
шення присвятити життя юриспруденції
підакцизних товарів. Працюючи ще в Дерта вступити до Запорізького національжавній податковій адміністрації України,
ного університету. Ми, юні та запальні,
протягом 2010 р. був у складі Робочої групи
бачили себе випускниками чи не найпрепід керівництвом Міністерства фінансів
стижнішого факультету. Та не тільки в тім
України з підготовки пропозицій та гросправа: то були часи становлення України
мадського обговорення Податкового кояк самостійної держави, до чого ми відчудексу України. Крім цього, є співавтором
вали свою причетність, відповідальність
численних методичних рекомендацій
І курс та І семестр.
за розбудову молодої країни».
щодо діяльності юридичних підрозділів та
Біля рідного корпусу № 5 разом
Вступивши до університету, Руслан
підрозділів аудиту юридичних осіб Державіз однокурсником та справжнім
Юрійович наполегливо навчався, одразу
ної фіскальної служби України.
другом Юрієм Цимбалом
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