
 

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

КОЖУХАР Віктор Анатолійович 

 

 
 

 
Працює на посаді директора Південного казенного підприємства пробірного контролю  

 

  

Громадянство українець 

Число, місяць і рік 

народження 

24.11.1951 

Місце народження м. Одеса 

Освіта вища, Одеський інститут народного господарства, 1979 р.;  

середня спеціальна, Одеський автомеханічний технікум 

Мінавтопрому СРСР, 1970 р. 

Спеціальність економіка та планування матеріально-технічного постачання, 

економіст;  

ливарне виробництво чорних металів, технік-технолог 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно;  

французькою - читає і перекладає зі словником 

Нагороди, почесні 

звання 

Почесна грамота Міністерства фінансів України, 2001, 2006 

Подяка Кабінету Міністрів України, 2006 

Почесна відзнака Одеського міського голови «Знак пошани», 2011 

Загальний стаж з 01.07.1970  

Депутат ради не обирався 

Стягнення не має 

 

Трудова діяльність 
  

07.1970 – 11.1970 технік, Науково-дослідний інститут спеціальних способів лиття,  

м. Одеса; 

11.1970 – 11.1972 служба в лавах Радянської армії; 

12.1972 – 12.1974 старший технік, майстер відділу технічного контролю, Науково-

дослідний інститут спеціальних способів лиття, м. Одеса; 

12.1974 – 12.1986 майстер, старший інженер, заступник начальника відділу 

матеріально-технічного забезпечення та зовнішньої кооперації, 

Одеське виробниче об’єднання лабораторної медичної техніки 

«Медлабортехніка», м. Одеса; 

10.1986 – 09.1989 виборний голова профспілкового комітету, виборний секретар 

партбюро, виробниче об’єднання лабораторної медичної техніки 

«Медлабортехніка», м. Одеса; 



  

09.1989 – 05.1998 заступник генерального директора з комерційних та загальних 

питань, директор служби матеріально-технічного і транспортного 

забезпечення, директор служби матеріально-технічного і 

транспортного забезпечення і комплектації, Відкрите акціонерне 

товариство «Медлабортехніка», м. Одеса; 

05.1998 – 12.1998 начальник комерційного відділу, заступник директора, Центр 

громадського харчування Одеського державного медичного 

університету, м. Одеса; 

12.1998 – 04.1999 виконавчий директор, Акціонерне товариство закритого типу 

«АФГАНФАРМ», м. Одеса; 

04.1999 – 06.2000 начальник Південної державної інспекції пробірного контролю, м. 

Одеса; 

06.2000 – 07.2002 директор Південного казенного підприємства пробірного 

контролю, м. Одеса; 

07.2002 – 07.2005 директор Південного казенного підприємства пробірного 

контролю, м. Одеса; 

10.2005 – 12.2011 директор Південного казенного підприємства пробірного 

контролю, м. Одеса; 

08.2012 – 08.2014 начальник транспортного цеху комунального підприємства 

«Теплопостачання», м. Одеса 

02.2018 – по 

 теперешній час 

директор Південного казенного підприємства пробірного контролю  

 


