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Н

ародився 28 травня 1959 р. у м. Харкові. Із 1977 створення та підтримання його позитивного іміджу за
до 1981 р. Віктор Георгійович працював во межами нашої держави та втілення в життя перспек
дієм ВО «Вторчормет», а згодом інженером- тивних міських проектів — це завдання, на реалізацію
технологом на Харківському обласному виробничому яких В. Г. Суботін спрямовує чимало зусиль та енергії.
комбінаті.
У 2013 році йому було присвоєно звання почесного гро
Саме досвід роботи у транспортній галузі спону мадянина м. Харкова.
кав В. Г. Суботіна здобувати освіту в Харківському
Активну участь Віктор Георгійович бере і в удоско
автомобільно-дорожньому інституті, вечірнє відділення наленні законодавчої бази України у сфері промисло
якого він закінчив у 1982 р. за спеціальністю «Автомо вості, зокрема машинобудівній галузі. У 2010 р. він був
білі та автомобільне господарство». Віктор Георгійович обраний до Харківської обласної ради VI скликання.
відзначає, що студентські часи були важливим періодом Керівник постійної комісії облради з питань соціальнойого життя. А з особливою вдячністю він згадує виклада економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародно
ча опору матеріалів Галана-Галовського.
го та міжрегіонального співробітництва.
Упродовж 1983–1984 рр. був старшим майстром
У 2009 р. за створення парових турбін нового покоління
і заступником начальника цеху Харківського моторо потужністю 325 МВт В. Г. Суботін удостоєний Державної
будівного заводу. З 1991 до 2006 р. В. Г. Суботін працю премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений ор
вав у банківській сфері: заступником голови правління деном «За заслуги» ІІІ та ІІ ст. (2009 та 2012 роки відповід
«Регіон-банк», головою правління ПАТ «Мегабанк».
но), низкою почесних грамот і відзнак. Заслужений еконо
А в 2007 р. Віктора Георгійовича Суботіна призна міст України (2004). Переможець всеукраїнського рейтингу
чено генеральним директором Відкритого акціонерно «Людина року–2009» у номінації «Промисловець року».
го товариства «Турбоатом». Працюючи на цій посаді, він
Підтримує Віктор Георгійович і зв’язок із рідним на
проявив себе високопрофесійним фахівцем із творчим вчальним закладом. Зокрема, студенти ХНАДУ щороку
і нестандартним мисленням, справедливим та уважним проходять виробничу практику на ПАТ «Турбоатом».
до своїх підлеглих керівником.
Одружений, виховує доньку та двох синів. Вільний
Під його керівництвом підприємство працює ста час В. Г. Суботін присвячує полюванню та спорту.
більно та злагоджено, забезпечу
ючи енергетичну галузь України
надійним і якісним обладнанням.
За останні три роки обсяги ви
робництва та реалізації продук
ції зросли вдвічі, а чистий при
буток — у 2,5 рази. Продукція
ПАТ «Турбоатом» відповідає най
вищим технічним та експлуата
ційним вимогам замовників, її
якість відома в 45 країнах світу.
Як одне з головних підпри
ємств Харкова, ПАТ «Турбо
атом» бере активну участь у захо
дах, спрямованих на покращення
Робоче колесо для Дністровської ГАЕС на фоні металопереробного
благоустрою міста. Розвиток про
та зварювального виробництва цеху 72
мислового потенціалу регіону,
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