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Н

ародився 31 березня 1955 р. в с. Пирогів Києво-Святошинського району Київської області. В 1958 р. родина Хобтів
переїжджає до смт Іванівки Одеської області, де Віктор Іванович закінчує середню школу і в 1972 р. вступає до Київського топографічного технікуму. Після
його закінчення з 1975 до 1977 р. працював техніком-топографом у експедиції в Азербайджанській
РСР. У 1977 р. В. І. Хобта повернувся до рідної Іванівки, де працював інженером технічного бюро
при Іванівському райвиконкомі.
Ще у школі його улюбленим предметом була математика — мабуть, це й відіграло вирішальну роль
при виборі майбутньої професії. У 1980 р. Віктор Іванович Хобта вступає на економічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту (нині — ОДАУ).
Знання, отримані у виші, закладають підґрунтя для наступних життєвих досягнень. Віктор Іванович із радістю
згадує роки навчання: лекції, сесії, складання іспитів.
Серед викладачів, яким особливо вдячний, — декан факультету, викладач економіки А. М. Тимчуренко; завідувач кафедри управління сільським господарством
О. І. Харкавенко; ректор ОСГІ, викладач механізації Ю. С. Цуканов і, звичайно ж, викладач математики
В. О. Лущук.
Керівником дипломної роботи, що стосувалася
господарства колгоспу «Дружба» Іванівського району
Одеської області, був завідувач кафедри організації праці

Планування робочого тижня з секретарем

в сільськогосподарському виробництві Б. С. Негрій.
Колгосп «Дружба» був базовим господарством Одеського сільськогосподарського інституту. Пізніше, вже
працюючи заступником голови колгоспу «Дружба», начальником тепличного комбінату, Віктор Іванович постійно спілкувався зі своїми колишніми викладачами та
керівництвом інституту. Він і досі підтримує зв’язки як із
ними, так і зі своїми однокурсниками.
Після закінчення Одеського сільгоспінституту
В. І. Хобта працює на різних керівних посадах. У квітні
1998 р. його обирають головою Іванівської селищної
ради. На цій посаді він успішно працює й досі.
За той час, що В. І. Хобта очолює виконком селищної ради, проведена велика робота з благоустрою селища: повністю освітлено всі вулиці та прибудинкові
території багатоквартирних будинків, пробурено чотири
додаткових артезіанських свердловини для водопостачання населення якісною питною водою, безперервно
ведуть роботи з озеленення.
Іванівська селищна рада неодноразово ставала переможцем районного та обласного конкурсу з розвитку
соціальної інфраструктури та благоустрою території.
У 2014 та 2016 р. посідала друге місце в обласному конкурсі серед селищних рад; 2013 та 2017 р. — третє місце.
Одеська обласна рада в 2015 р. нагородила Віктора
Івановича Хобту відзнакою. Він також має почесні грамоти від Іванівської районної державної адміністрації та
Іванівської районної ради.
Віктор Іванович — щаслива людина, адже має улюблену роботу і міцну, дружну родину. Його дружина, Надія Анатоліївна, депутат районної ради 3-х скликань.
Разом вони виховали двох синів. Обидва наслідують
батька: старший, Сергій, 1978 р. н., закінчив економічний факультет Одеського державного аграрного університету в 2000 р.; менший, В’ячеслав, 1985 р. н. — у 2007 р.
закінчив економічний Одеський національний економічний університет.
Віктор Іванович Хобта — людина освічена, багато
читає. У вільний час любить рибалити.
Людина віддзеркалюється у своїх вчинках, тож не
випадково своїм кредо Віктор Іванович обрав вираз:
«Не обіцяй добро чинити людям, а просто, якщо можеш,
то зроби».
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