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Н

ародився 24 травня 1957 р. в с. Новофедорівка
Березанського району Миколаївської області.
Вищу технічну освіту здобував з метою підвищення фахового рівня для успішної праці на керівних
посадах заводу, якому присвятив усе життя.
Так, упродовж 1985–1991 рр. навчався у Миколаїв
ському відділенні Одеського сільськогосподарсь
кого інституту за спеціальністю «Механізація сільського
господарства» (кваліфікація «інженер-механік»).
З великою повагою згадує викладачів філії, які сьогодні працюють у Миколаївському національному аграрному університеті. Серед них: В’ячеслав Сергійович
Шебанін, Дмитро Володимирович Бабенко, завідувач факультету механізації і електрифікації сільського господарства Сергій Іванович Пастушенко.
Трудовий шлях Віктор Григорович розпочав
у ПМК–191 тресту «Миколаївсільбуд». Після демобілізації з лав Збройних сил СРСР, із 1978 р. працює на Миколаївському заводі залізобетонних виробів, де пройшов усі
щаблі кар’єрного зростання — від начальника цеху до головного інженера заводу.
На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Миколаївський
завод залізобетонних виробів» у 1997 р. В. Г. Кисліченка
обрано головою Правління підприємства. У 2013 р. завод із закритого акціонерного товариства реорганізовано
у товариство з обмеженою відповідальністю, а Віктора
Григоровича призначено на посаду голови товариства.
У 1999 р. за сумлінну працю йому присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник промисловості України».
У 2005 та 2006 рр. був визнаний городянином року в різних номінаціях. У 2009 р. нагороджений Почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За заслуги
перед містом Миколаїв», у 2011 р. — Грамотою Кабінету
Міністрів України, у 2012 р. — почесним знаком «За розвиток соціального партнерства». У 2017 р. нагороджений
Відзнакою за розвиток Миколаївської області.
У 2015 і 2017 рр. підприємство посіло призові
місця в конкурсі «Підприємство — сад» в еко-проекті
«Міські квіти» у Заводському району м. Миколаєва.
У 2015 р., за результатами національного бізнес-рейтингу, завод одержав національний сертифікат та звання
«Лідер галузі — 2015». За високий рівень податкової
культури у 2013 р. підприємство нагороджено Подякою

Державної податкової адміністрації в Миколаївській
області.
У 80-х рр. у м. Миколаєві працювали 12 заводів залізобетонних виробів, але більшість із них не пережили кризи
90-х. Саме в цей час В. Г. Кисліченко очолив Миколаївський завод залізобетонних виробів. З діяльністю Віктора
Григоровича на посаді голови Правління настала нова
ера в житті підприємства. Було погашено заборгованість
із зарплатні, та найголовніше — почалося активне відродження заводу.
В. Г. Кисліченко очолив підприємство в період занепаду, коли на заводі не було навіть основних матеріалів
для того, щоб відновити виробництво, звільнилася значна частина робітників, ділки від «нового бізнесу» почали розкрадати основні фонди. Але Віктор Григорович
ухвалив виважене рішення відновити завод і розпочати
виробництво продукції. Він особисто вів перемовини
з постачальниками і споживачами, налагоджував зв’язки
з будівельними організаціями Миколаєва й області,
Одеського та Херсонського регіонів. Крок за кроком відбувалося відродження заводу.
Зараз ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів» справедливо можна назвати одним із лідерів серед
підприємств будівельної індустрії Півдня України. Завод бере активну участь у будівництві житла, соціальних
і промислових об’єктів, портів і терміналів м. Миколаєва
та Південного регіону України. Підприємство не стоїть
на місці — освоює новітні технології, випускає нові види
продукції. Три кити, які є основою підприємства нині, —
це якість продукції, охорона праці та соціальний захист
працівників.
В. Г. Кисліченко ніколи не залишався осторонь
проблем держави та міста, має активну громадянську позицію і високий рівень соціальної відповідальності. Він зазначає: «Кожен, за ким стоять люди, несе відповідальність за
свої дії не лише перед собою, а й перед усіма цими людьми».
У вільний час Віктор Григорович віддає перевагу риболовлі та футболу. Разом із дружиною, Оленою Миколаївною, виховав дочку Тетяну. У шлюбі з Костянтином
Григор’євим дочка виховує дітей Віктора і Маргариту.
В. Г. Кисліченко щиро радіє спілкуванню з онуками, навчає їх доброзичливості, ввічливості та працьовитості.
Життєве кредо: «Живи чесно».
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