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Н

ародився 16 вересня 1957 р. у с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області в сім’ї педагогів — Василя Тихоновича (вчитель фізичного
виховання) та Галини Степанівни (вчителька історії).
Материнськими стопами йшов ще з дитинства: історія
стала найулюбленішим предметом у школі, а надалі визначила освітньо-професійний шлях Сергія Васильовича.
Вищу освіту здобував у 1975–1979 рр. у ЗДПІ. Яскраве
враження залишила робота у студентських будівельних загонах: с. Ярище Колпнянського р-ну Орловської обл., Росія
(1976), м. Вроцлав, Польща (1978), турпоїздки у Карелію.
Після закінчення ЗДПІ, за направленням, розпочав роботу вчителем історії Михайлівської ЗОШ № 1. Згодом служив у лавах Збройних Сил СРСР. У 1986–1998 рр. обіймав
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Н

ародилася 21 квітня 1980 р. в м. Бердянську Запорізької області в сім’ї Анатолія Івановича (водій)
та Надії Яківни (головний бухгалтер) Пшеничних.
Про те, що стовідсотково стане юристом, знала ще з дитинства, а приклад рідних, які вже працювали на юридичній
ниві, лише підсилював бажання дівчини освоїти професію.
У ЗНУ навчалася з 1997 по 2002 р. на юридичному факультеті за спеціальністю «Правознавство». Цікаві історії та події
зі студентства згадує з великою радістю. Зазначає, що в дорослому житті так не вистачає святковості студентських років,
коли ледь не кожна дата могла стати приводом для веселощів.
Фаховий шлях розпочала в Запорізькому територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, де обіймала такі посади: провідний
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посаду завідувача відділу освіти Михайлівського райвиконкому. В 1998–2003 рр. — заступник голови райдержадміністрації. В 2004–2006 рр. — начальник Управління Пенсійного
фонду України в районі. В 2006–2010 рр. — заступник голови
районної ради. В 2010–2013рр. — голова райдержадміністрації. З 2014 р. — голова районної ради.
У районі створена найкраща в Україні система харчування школярів, перша в нашій державі система первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини,
ФК «Таврія-Скіф» — багаторазовий чемпіон області.
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти
України» та орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм»
ІІІ ступеня.
Велику вдячність С. В. Передерій висловлює батькам
та викладачам ЗДПІ, яких також вважає рідними людьми.
Активно підтримує зв’язок із випускниками альма-матер.
Також спілкується з М. О. Фроловим — з 90‑х рр., коли він
працював завідувачем Запорізького міського відділу освіти,
та професором Ф. Г. Турченком, який викладав дисципліну
«Історія періоду соціалізму».
У вільний час грає у футбол та читає історичні романи.
Щасливий сім’янин. Дружина, Тетяна Борисівна, — вчителька української мови та літератури, заступник директора
Михайлівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3. Подружжя виховало
двох дітей: сина Олександра (1980), який закінчив Запорізький технічний університет, та доньку Наталію (1987), яка закінчила Київський торгівельно-економічний університет.
Обоє приватні підприємці.

спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст-юрисконсульт,
начальник відділу розслідування та правозастосування (юридичний відділ). Основний напрям діяльності — корпоративне
право, цінні папери та фондовий ринок.
За весь період роботи постійно брала участь у конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації. Зокрема,
була лектором з різних тем юридичного характеру та корпоративного права в містах Запоріжжі, Дніпропетровську
та Києві.
У 2011 р. завершила професійну діяльність на державній службі. В тому ж році стала співзасновником ТОВ «Юридичне «Агентство «Юрекс» і була призначена заступником
директора цього товариства. В 2012 р. отримала свідоцтво
про право на заняття адвокатською діяльністю. Сьогодні займається адвокатською практикою в різних сферах кримінального, цивільного, адміністративного, господарського,
податкового та корпоративного права.
Навчання в ЗНУ О. А. Пшенична називає періодом,
коли завдяки майстерним педагогам, не втрачаючи ще дитячої енергії та мрії стати юристом, упевнено йшла вперед — до мети. З багатьма одногрупниками і досі підтримує
дружні зв’язки. В 2012 р. юридичний факультет ЗНУ закінчила її сестра — Анастасія Юріївна Тиховод.
Про своє захоплення зазначає: «Моє хобі, насамперед, — моя професія. І це зовсім не заважає мені бути творчою людиною, якій подобається подорожувати, читати,
спілкуватися, танцювати, що також є захопленнями, які дають можливість відпочити, пізнати щось нове».

