
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

Калошин Олександр Борисович 
(Прізвище, ім'я, по батькові) 

Працює голова професійної спілки робітників 
морського транспорту спеціалізованого 
морського порту Октябрьск з квітня 2012 
року 

(Посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу) 

Громадянство України 

Число, місяць і рік народження 05 серпня 1964 року 

Місце народження Україна, м. Одеса 
(держава, область, місто, район, село) 

Освіта повна вища 
(Освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування 

1989 p., Одеський політехнічний інститут, атомні, 
електричні станції, інженер-теплоенергетик; 
2005 p., Одеський національний морський університет, 
менеджмент організацій, менеджер-економіст 
навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація) 

Науковий ступінь, вчене звання немає 

Володіння мовами 

Нагороди, 
почесні звання 

українська, російська - вільно, англійська - читає та 
перекладає зі словником 

(якими, якою мірою) 

Почесна грамота Державного департаменту морського і 
річкового транспорту України (2004р.) 
Почесне звання "Почесний працівник морського і 
річкового транспорту" Державного департаменту 
морського і річкового транспорту України (2006р.) 
Подяка Державного департаменту морського і річкового 
транспорту України (2007 р.) 
Подяка Прем'єр-міністра України (2014) 
Цінний подарунок Голови Верховної Ради України (2015) 

Загальний стаж роботи 
Стаж роботи в морській 
галузі 

Контактна інформація 

35 р. З міс. 

22 р. 6 м. 
тел. (0512)58-97-56; факс (0512)67-54-21; 
ел. адр. а. kaloshin@oct.uspa.gov.ua 
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Трудова діяльність 

Період Займана посада та місце роботи 

10.1981 06.1982 слюсар-електрик Чорноморського суднобудівного 
заводу, м. Миколаїв 

08.1982 06.1983 студент Одеського політехнічного інституту, м. Одеса 
06.1983 05.1985 служба в лавах Радянської армії 
06.1985 06.1989 студент Одеського політехнічного інституту, м. Одеса 
07.1989 09.1992 інженер-технолог Чорноморського суднобудівного 

заводу, м. Миколаїв 
10.1992 05.1993 заступник головного механіка орендного підприємства 

Миколаївський завод залізобетонних виробів-1, м. 
Миколаїв 

05.1993 10.1993 інженер з маркетингу, начальник відділу матеріально-
технічного постачання AT "Миколаївлада", м. Миколаїв 

11.1993 10.2000 начальник відділу матеріально-технічного постачання, 
Миколаївського морського поту, м. Миколаїв 

10.2000 02.2002 голова профспілкового комітету Миколаївського 
морського порту, м. Миколаїв 

02.2002 10.2006 перший заступник голови профспілки Центральної ради 
робітників морського транспорту України, м. Одеса 

10.2006 07.2007 перший заступник начальника порту державного 
підприємства Миколаївський морський торговельний 
порт, м. Миколаїв 

03.2008 05.2008 начальник державної бази технічного обслуговування 
флоту державного підприємства "Укртехфлот", м. 
Одеса 

07.2008 07.2009 заступник начальника, головний інженер державного 
підприємства "Укрводшлях", м. Київ 

07.2009 06.2010 начальник Київського портопункту дирекції з портової 
діяльності, начальник Київського портопункту 
департаменту видобування та реалізації мінерально-
будівельних вантажів акціонерної судноплавної 
компанії "Укррічфлот", м. Київ 

06.2010 08.2010 виконуючий обов'язки начальника порту, державного 
підприємства "Херсонський морський торговельний 
порт", м. Херсон 

01.2011 06.2011 заступник директора з розвитку ТОВ "Ранг", м. 
Миколаїв 

07.2011 09.2011 виконуючий обов'язки голови профспілки Професійної 
спілки робітників водного господарства України, м. 
Одеса 



з 

10.2011 01.2012 заступник директора з розвитку мережі АЗС ТОВ "Ранг" 
м. Миколаїв 

01.2012 03.2012 директор ТОВ "Дизель Плюс", м. Миколаїв 
03.2012 04.2012 начальник відділу матеріально-технічного постачання 

державного підприємства "Спеціалізований морський 
порт "Октябрьск", м. Миколаїв 

04.2012 по голова Професійної спілки робітників морського 
теперішній транспорту спеціалізованого морського порту 

час Октябрьск, м. Миколаїв 

Голова 
ПРМТ СМП "Октябрьск" О.Б. Калошин 



Інформація щодо діяльності 
професійної спілки робітників морського транспорту 

спеціалізованого морського порту Октябрьск 

Професійна спілка робітників морського транспорту спеціалізованого 
морського порту Октябрьск (далі - ПРМТ СМП "Октябрьск") постійно 
приділяє особливу увагу соціальним потребам і інтересам трудового 
колективу, докладає багато зусиль щодо захисту та відстоювання їх 
соціально-економічних інтересів. Профспілкова організація постійно 
проводить відзначення професійних та державних свят. Нею постійно 
організуються спортивні, культурні та інші заходи для працівників та їх 
дітей; активно підтримуються спортивні команди колективу, які посідають 
призові місця. За активної діяльності ПРМТ СМП "Октябрьск"не втрачена 
можливість гарячого харчування для всіх працівників підприємства. Не 
залишаються без уваги пенсіонери. За ініціативи та підтримки профспілки 
створена Ветеранська організація, яка вирішує нагальні проблеми 
пенсіонерів. Приділяється постійна увага щодо хворих та осіб, що 
потребують соціального захисту - вони отримують матеріальну та соціальну 
підтримку. 

ПРМТ СМП "Октябрьск" активний учасник з'їздів, форумів, засідань з 
питань профспілкової діяльності та вирішення проблемних питань 
співвідношень роботодавців та працівників. 

За активної участі Професійної спілки робітників морського 
транспорту спеціалізованого морського порту Октябрьск підвищується 
соціально-культурний рівень трудового колективу, вирішуються питання 
соціально-трудових відносин. 

Голова профспілки О.Б. Калошин 


