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Н

ародився 15 червня 1955 р. у м. Дніпродзержин- ваності (28 і 22 млн грн відповідно), заборгованість із
ську в сім’ї робітників Дніпровського металур- виплат заробітної плати (48 млн грн). За його керівнигійного заводу ім. Ф. Е. Дзержинського. Рано цтва об’єм виробництва зріс на 30%, рентабельність —
лишився без батька, який у 1958 р. загинув унаслідок на 16,2%, розпочалися будівництво доменної печі та ренещасного випадку на виробництві. Тож дітей — Воло- конструкція цехів комбінату.
димира та його старшу сестру Валентину — самотужки
Із 2003 до 2006 р. В. В. Пихтін працював генеральним
виховала мати, Олександра Полікарпівна Пихтіна.
директором ЗАТ «Криворізький завод гірничого обладУ 1973 р., закінчивши Дніпродзержинську серед- нання» — підприємства із виробництва запасних частин
ню школу № 32, Володимир Володимирович розпочав та деталей до гірничозбагачувальних машин і металуртрудову діяльність на заводі учнем електрика. У 1973– гійного обладнання. Основна технологічна ланка вироб1975 рр. проходив строкову службу в ракетних вій- ництва заводу — металургійний комплекс із замкнуськах стратегічного призначення у Марійській АРСР. тим циклом: від виплавки понад 50 видів марок сталей
Після демобілізації В. В. Пихтін вступив на підготовчі і сплавів до отримання готових відливок деталей. За гекурси, а згодом, у 1976 р., — на технологічний факуль- нерального директора Володимира Пихтіна впродовж
тет Дніпродзержинського індустріального інституту за року вдвічі збільшений об’єм виробництва та реалізації
спеціальністю «Обробка металів тиском».
продукції; було освоєне виробництво 40 видів нової проУ 1981 р., здобувши фах інженера-металурга, він дукції для металургійних підприємств; енергозатрати
розпочав роботу на посаді помічника майстра воло- на виробництво зменшилися на 40% завдяки введенню
чильного відділення сталедротово-канатного цеху в експлуатацію сучасної економічної котельні; була ре№ 2 Одеського сталедротово-канатного об’єднання конструйована й переобладнана електродугова сталеім. Ф. Е. Дзержинського. З 1981 до 1984 р. пройшов шлях плавильна піч під виплавку феросплавів тощо.
майстра зміни волочильного відділення, канатного відЗ квітня 2007 р. Володимир Пихтін — керівник проділення, начальника зміни. Упродовж 1984–1987 рр. екту — директор ТОВ «Фирма «Промімпекс» (м. ХарВолодимир Володимирович очолював технічний від- ків), яке займається організацією та керівництвом
діл Дніпродзержинського котельно-зварювального будівництва заводу із виробництва мінераловатної
заводу. Розробив і впровадив у виробництво техноло- ізоляції. До кола професійних обов’язків Володимигічний процес із переобладнання автотранспорту для ра Володимировича належить: керівництво загальним
вивезення радіоактивних відходів із зони аварії на планом робіт; рішенням невідкладних питань і проблем;
Чорнобильській АЕС.
керівництво та управління командою проекту; забезУ 1987 р. Володимир Пихтін розпочав роботу на Дніп- печення підконтрольності та підзвітності субпідрядровському металургійному комбінаті ім. Ф. Е. Дзер- ників тощо. До кінця 2014 р. були запущені дві поточні
жинського. Був майстром зміни, начальником цеху, технологічні лінії продуктивністю у 30 тис. т кожна із
головним інженером, а згодом —
виробництва мінераловатної ізоголовою правління — генеральляції на основі гірського базальним директором комбінату зі
ту. Окрім виробничої, В. В. Пихштатом у 23 тис. працівників,
тін займається і громадською
який забезпечує повним метадіяльністю. У 2002–2006 рр. він
лургійний цикл із гарячопрокатбув депутатом Дніпропетровного виробництва. Володимир
ської обради ІV скликання. ЗаВолодимирович добився через
кінчив аспірантуру Дніпродзержинського державного технічногосподарський суд уведення
го університету.
мораторію на задоволення вимог кредиторів, завдяки чому
Одружений. Виховав сина,
за півтора роки були ліквідовані
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Володимировича ПихтіВізит Л. Д. Кучми та Н. А. Назарбаєва до Дніпровбюджетна та пенсійна заборгона, 1988 р. н.
ського металургійного комбінату, 2002 р.
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