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Міський голова м. Кам’янка

Н

ародився 17 липня 1954 р. у смт Єлизаветградка
Олександрівського району Кіровоградської
області. У 1969 р. закінчив Михайлівську середню школу.
Того ж року вступив до Одеського автодорожнього
технікуму, який закінчив у 1973 р., здобувши спеціальність техніка-будівельника.
Трудову діяльність Володимир Іванович розпочав у
1973 р. на посаді інженера Олександрівського райдорвідділу. У 1973–1975 рр. проходив військову службу в
лавах Радянської армії, служив у Прикарпатському військовому окрузі.Після демобілізації впродовж 1975–1984 рр.
працював майстром, виконробом у Олександрівському
районному дорожньому управлінні.
У 1984 р. В. І. Тірон був призначений начальником
Кам’янського МДБУ. Як із посмішкою зауважує Володимир Іванович,він із першого погляду закохався в Кам’янку — затишне й ошатне містечко, багате на мальовничі
краєвиди та історичні місця. Посада очільника Кам’янського МДБУ стала знаковою у його біографії, адже тут він
отримав можливість проявити себе як господарник і
лідер та мобілізувати всю свою неабияку енергію та невичерпну професійну фантазію для улюбленої справи. За
перші сім років керівництва Володимира Тірона втричі
зросли обсяги будівельно-монтажних робіт, була розширена матеріально-технічна база, зокрема побудовані асфальтобетонний завод потужністю 35 тис. т на рік із
підземними сховищами бітумних матеріалів і ремонтномеханічна майстерня на 25 умовних ремонтів із боксами
для техніки. Для працівників підприємства був зведений
житловий будинок. Кожен населений пункт Кам’янського району може похвалитися результатами роботи
працівників МДБУ — це й дороги, і школи, й дитячі садочки, і тракторні стани та ферми.
На початку 90-х рр. підприємство переживало не
найкращі часи через брак замовлень, проте колектив на
чолі зі своїм завзятим керівником В.І.Тіроном не опустив
рук. У 1994 р. Кам’янське МДБУ отримало підряд із Росії
на будівництво дороги І категорії Москва-Воронеж на
відрізку 190–193 км. Опісля кам’янські будівельники працювали над благоустроєм м. Чигирина, 100-квартирного
будинку в м. Фастів, будівництвом каналізаційних мереж
і насосної станції в м. Верхівцеві на Дніпропетровщині.
У 1995 р. Володимир Іванович Тірон здобув фах інженера-будівельника в Українському транспортному універ-

ситеті.Він завжди із вдячністю згадує своїх університетських наставників, особливо викладача математики Ніну
Валеріанівну Дегтярьову. «Вона постійно намагалася «завалити» мене на іспитах, але я вперто складав із позитивною оцінкою,— зазначає Володимир Іванович.— А вже по
закінченні навчання Ніна Валеріанівна мені повідомила,
що лякала для того, аби краще розумівся на математиці».
У 2003 р. на базі Кам’янського МДБУ було створене
ТОВ «Інтербудтехсервіс», яке очолив Володимир Тірон.
Разом із реорганізацією розширилася і сфера діяльності
підприємства. Воно здійснило капітальний ремонт
просп. Хіміків у м. Черкасах і будівлі ощадного банку в
м. Кам’янці, спорудило прибудову до приміщення обласної прокуратури, побудувало АЗС у м. Смілі. У 2008–2010
рр. ТОВ «Інтербудтехсервіс» займалося відновленням
зруйнованих потужними повенями мостів у смт Красноїльську й м. Путилі Чернівецької області. Також у його
активі — роботи з будівництва та реконструкції доріг,
мостів,гідроспоруд як на Черкащині, так і на теренах усієї
України. Сьогодні ТОВ «Інтербудтехсервіс» — це потужне
й мобільне підприємство,здатне виконувати повний обсяг
будівельних робіт від нульового циклу й до повномасштабних опоряджувальних робіт європейського рівня.
У 2010 р. В. І. Тірон був визнаний найкращим
керівником року серед керівників ТОВ України в міжнародному економічному рейтингу «Ліга кращих».
Володимир Іванович завжди дбав не тільки про
процвітання організації, а й про добробут, комфортні
умови праці та особисту зацікавленість у роботі кожного
працівника. Не тільки колеги, а й усі кам’яці знають його
як талановитого керівника, який ніколи не лишається
осторонь від проблем своїх підлеглих і вміє бути толерантним у будь-якій ситуації, непересічного господарника й
менеджера, що мислить креативно та нестандартно й
ніколи не опускає рук.
Саме тому 19 грудня 2012 р. кам’янці обрали Володимира Івановича Тірона міським головою м. Кам’янки —
за нього віддали голоси 40% виборців. Свою головну
мету як очільника міста Володимир Тірон вбачає у розбудові для кам’янців комфортного, охайного та процвітаючого міста.
Одружений. Дружина Володимира Івановича Тамара
Кирилівна — приватний підприємець. Подружжя виховало доньку Юлію.
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