Варнаков Євген Георгійович, народився 24 травня 1975 року. Має вищу юридичну та
економічну освіту. Після закінчення ВУЗу працював в органах прокуратури Луганської області. В
1999 році після звільнення з прокуратури отримав свідоцтво про право зайняття адвокатською
діяльністю. Працював приватним адвокатом та,
заснувавши юридичну фірму, займався
юридичним бізнесом. В подальшому працював на державних посадах: начальник відділу з
питань банкрутства Луганської області, генеральним директором Державного підприємства
«Луганськстандартметрологія» та начальником Головного управління юстиції в Луганській області.
На даний час основний рід занять – підприємництво в сфері права.
Досвід громадської роботи – був депутатом районної ради в м. Луганську та депутатом
Луганської обласної ради.

Варнаков Евгений Георгиевич, родился 24 мая 1975 года. Имеет высшее юридическое и
экономическое образование. После окончания ВУЗа работал в органах прокуратуры Луганской
области. В 1999 году после увольнения с прокуратуры получил свидетельство о праве занятия
адвокатской деятельностью. Работал частным адвокатом и, учредив юридическую фирму, занялся
юридическим бизнесом. Далее работал на государственных должностях: начальник отдела по
вопросам банкротства Луганской области, генеральным директором Государственного
предприятия «Луганскстандартметрология» и начальником Главного управления юстиции в
Луганской области. На данное время основной род занятий – предпринимательство в сфере
права.
Опыт общественной деятельности – был депутатом районной рады в г. Луганске и
депутатом Луганской областной рады.
Varnakov Yevhen Heorhiiovych was born on May 24, 1975. He has a complete juridical and
economic education. After graduating from the higher educational establishment, he worked in the
prosecution agencies of Luhansk region. In 1999, he retired from the prosecution office and received a
license for lawyering. He worked as private lawyer and founded his own legal firm dealing with juridical
business. Further on, he worked in state administrative offices: as the head of the department for the
questions of bankruptcy in Luhansk region, as the Director General of the state-run enterprise “Luhansk
Standard Metrology”, and as the head of the Main Department of justice in Luhansk region. At the
present time, his main kind of interests is business in the sphere of law.
He has a great experience of public work having been a deputy of the Luhansk district council
and a deputy of the Luhansk regional council

