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Н

ародився 17 травня 1972 р. в с. Дніпровка
Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області. Мати, Ніна Максимівна, працювала вчителем
математики і змалку прищепила синові повагу до точності
та порядку. Нині покійний, батько, Олександр Андрійович,
з дитинства виховував у сина порядність, людяність, чуйність та гідність. Саме з цих рис згодом виросло захоплення
юриспруденцією — галуззю знань, що вносить лад у царину
суспільних взаємин і є одним із наріжних каменів функціонування соціуму. Сьогодні, маючи за плечима чималий професійний досвід, Андрій Олександрович переконаний, що
свого часу зробив ідеальний для себе фаховий вибір і безмежно вдячний батькам за розуміння та підтримку.
Мрія про кар’єру юриста привела Андрія Лохматова до Запорізького державного університету: в 1989 р.
він став студентом юридичного факультету цього навчального закладу. Навчання закінчив у 1994 р. за спеціальністю «Правознавство». У стінах альма матер здобув
Андрій Олександрович і другу освіту — за спеціальністю
«Фінанси» (1997–1999).
Трудову діяльність розпочав у ТОВ «КОЕЛ Лазар»
(м. Енергодар), де пропрацював два роки (1994–1996)
на посаді юрисконсульта. А з 1996 р. й донині професійна кар’єра Андрія Олександровича Лохматова нерозривно пов’язана з ВП «Запорізька АЕС» ДП «Національна
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» — найбільшою атомною електростанцією України та Європи,
яка станом на сьогодні виробляє п’яту частину від загального виробництва електроенергії в нашій державі та половину — від виробленого на українських АЕС, а також
забезпечує робочими місцями понад 11500 висококваліфікованих робітників. За більш як 20 років праці в юридичному управлінні ЗАЕС Андрій Лохматов пройшов шлях
від рядового юриста до начальника управління. Має адвокатське посвідчення.
Вільний час, якого на долю очільника юридичного відділу такого великого підприємства, як ЗАЕС, випадає катастрофічно мало, Андрій Олександрович присвячує родині:
разом із дружиною виховує двох синів — 2000 та 2002 р. н.
Також цікавиться вивченням історії рідного краю.
Як фахівець і керівник із чималим стажем, у людях, зокрема колегах, Андрій Лохматов цінує насамперед професіоналізм, порядність і людяність — риси,
незамінні для успішної роботи в будь-якому, а тим паче

великому колективі. Цю істину, як і багато інших, що
виявилися життєво важливими в процесі фахового становлення, він засвоїв ще під час навчання в рідному
університеті.
Андрій Олександрович переконаний, що студентські
роки — один із найкращих і найважливіших періодів його
життя. Він щиро вдячний професорсько-викладацькому
колективу за неоціненний скарб знань, які дозволили реалізуватися в професійному середовищі, стати фахівцем
високого рівня та широкого профілю, зокрема успішно
спробувати свої сили на ниві адвокатури. Висловлюючи
глибоку пошану всім без винятку науковцям і педагогам
альма матер, із особливим теплом згадує тих, кого з нами
вже немає: Костянтина Георгійовича Фьодорова, Олексія
Петровича Бичківського, Лазаря Яковича Голембо — неперевершених знавців своєї справи та блискучих науковців,
чий професіоналізм завжди був для студентів недосяжним
еталоном.
Університети об’єднують людей зі спільними інтересами, вподобаннями та прагненнями, а юність спонукає їх щиро та беззастережно відкривати серця назустріч
одне одному. За це Андрій Олександрович Лохматов також глибоко вдячний ЗНУ, адже саме в студентські роки
в нього з’явилися справжні друзі — брати по духу на все
життя.
Нині він підтримує стабільний фаховий контакт із
рідним навчальним закладом. Також часом буває в його
стінах, супроводжуючи синів, які беруть участь у заходах Малої академії наук України й університетських
олімпіадах.
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