ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ ЛЕВ АБРАМОВИЧ
(1923 р.н.)

Хороший організатор, грамотний юрист, добросовісний адвокат,
активний громадський діяч – саме таким знали і пам’ятають Льва
Абрамовича. Своїми позитивними якостями він завоював любов і повагу не
тільки своїх колег-юристів, а й інших працівників правоохоронних органів.
Народився Погорельський Лев Абрамович 1923 року в місті
Мстиславль Могилівської області БРСР в сім’ї службовця. У 1940 році
закінчив середню школу в місті Орша і поступив на історичне відділення
Оршського педагогічного інституту. Тут він встиг закінчити один курс, а далі
почалася війна і Лев Абрамович разом із сім’єю був евакуйований у
Челябінську область.
Був призначений вчителем історії у Тимофіївську середню школу,
викладав аж до призову в ряди Радянської Армії. 5 лютого 1942 року Льва
Абрамовича зараховано курсантом Одеського артилерійського училища ім.
Фрунзе. На початку серпня 1942 року весь склад училища направили до
діючої армії, а Льва Абрамовича призначили командиром в 230-ий
артилерійський полк.

15 лютого 1943 року його ранили в бою, через що відправили на
лікування в госпіталь. Лікувався від бойових травм у Костромі, Москві. Після
цього його направили для подальшого проходження служби в 72-ий
гвардійно-мінометний полк, у складі якого брав участь у боях на другому
Прибалтійському фронті. У березні 1944 року отримав важку травму ноги,
знову перебував на лікуванні в госпіталі. Після одужання Лев Абрамович був
направлений піротехніком в 3-тю Повітряну Армію. Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 25 вересня 1945 року його демобілізували із рядів
Радянської Армії.
Після демобілізації Лев Абрамович перебував у відпустці, а згодом
став вчителем історії та Конституції СРСР у Григорівській семирічній школі
Московської області. Тут він працював до червня 1947 року, а потім був
призначений виконуючим обов’язки старшого техніка в Національний
дослідницький
інститут
Міністерства
сільськогосподарського
машинобудування СРСР.
У серпні 1948 року його направили на навчання в Московську
юридичну школу, яку Лев Абрамович закінчив у 1950 році. Після цього його
призначили на посаду нотаріуса у нотаріальній конторі. Працюючи на цій
посаді, він двічі обирався народним засідателем. У 1952-1955 роках
виконував обов’язки народного судді.
У 1955 році Лев Абрамович почав працювати в органах прокуратури –
спочатку слідчим, а згодом помічником прокурора. У червні 1955 року, на
підставі рішення бюро обкому КПСС був направлений на партійну роботу і
затверджений спочатку замісником, а потім завідуючим відділу пропаганди
та агітації Хвастовичського районного комітету КПРС.
У 1955 році в дружини Льва Абрамовича у місті Шаргороді Вінницької
області помер батько і залишилась непрацездатна хвора мати. У зв’язку з
цим, дружина була змушена переїхати у Вінницьку область і влаштувалась
працювати лікарем в Шаргородській лікарні.
У кінці липня через сімейні обставини Льву Абрамовичу дозволили
виїхати з району і він був звільнений від займаної посади та переїхав до
дружини у місто Шаргород.
Лев Абрамович був прекрасним сім’янином. У них із дружиною
народилось двоє дітей.
За час роботи в районному комітеті КПРС у 1956-1957 роках він був
обраний членом пленуму райкому. З 1955 по 1958 займав посаду голови
правління районного відділення по розповсюдженню політичних і наукових
знань. За цей час Лев Абрамович отримав дві грамоти із подякою та
почесною грамотою Президії всеросійської громади.

Це були заслужені нагороди, адже він робив усе можливе для того, щоб
не відставати від чинного юридичного законодавства, часто брав участь в
судових розглядах справ.
Лев Абрамович, пройшовши Велику Вітчизняну Війну,був
нагороджений медалями: «За бойові заслуги », «За участь в героїчному
штурмі Кенігсберга», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній
Війні 1941-1945 рр.»
Наказом міністра оборони СРСР у 1957 році йому присвоєно військове
звання – лейтенант юридичної служби.
У листопаді 1955 р. Лев Абрамович закінчив Московський філіал
Всесоюзного заочного юридичного інституту.
Згодом його було призначено на посаду керівника юридичної
консультації Шаргородського району. Це був розквіт професійної діяльності
Льва Абрамовича. За роки роботи в консультації він неодноразово
відзначався почесними грамотами, нагороджувався преміями і отримував
гарні відгуки від колегії адвокатів Вінницької області. Про це свідчать
численні виписки із постанов Президії Вінницької колегії адвокатів:
«За активную работу по оказанию юридической помощи гражданам и
организациям, достигнутые успехи в социалистическом соревновании
занести на Доску Почета Винницкой областной коллегии адвокатов
заведующего консультацией Шаргородского района Погорельского Льва
Абрамовича».
«За активную и добросовестную работу в адвокатуре объявить тов.
Погорельскому Л.А. благодарность и наградить ценным подарком, для чего
выделить 100 рублей ».
«За тривалу бездоганну роботу в адвокатурі та активну участь у
громадському житті нагородити завідуючого юридичною консультацією
Шаргородського району Вінницької області тов. Погорільського Льва
Абрамовича Почесною грамотою Міністерства юстиції УРСР».
«За активную работу по оказанию юридической помощи гражданам
по гражданским делам, а также за активное участие в
правовоспитательной работе выдать премию тов. Погорельскому Л.А. – 50
рублей».
«За добросовестную 30-летнюю работу в качестве заведующего
юридической
консультацией
Шаргородского
района
наградить
Погорельского Льва Абрамовича Почетной грамотой президиума Винницкой
областной коллегии адвокатов и обкома профсоюза работником
госучреждений и денежной и денежной премией в суме 50 рублей».

Під керівництвом Льва Абрамовича консультація неодноразово ставала
кращою серед юридичних консультацій сільської місцевості:
«Президиум Винницкой областной коллегии адвокатов и Обком
профсоюза работников госучреждений постановляют среди юридических
консультаций сельской местности первое место присудить коллективу
юридической
консультации
Шаргородского
района
(заведующий
юридической консультацией Погорельский Л.А.) с вручением переходящего
вымпела, Почетной грамоты и денежной премии в сумме 150 рублей».
Восени 1988 року Лев Абрамович написав заяву із проханням
звільнити його із посади керівника юридичної консультації Шаргородського
району. Далі працював адвокатом у юридичній консультації.
« В связи с достижением 70-летия со дня рождения адвокатом
юридической консультации Шаргородского района Погорельским Львом
Абрамовичем
объявить ему благодарность за многолетнюю
добросовестную работу и наградить денежной премией в сумме 1000
рублей».

