
 
АВТОБІОГРАФІЯ 

 
 

Я, Хижняк Володимир Олексійович, народився 27 січня 1960 року в селищі           
Новотроїцьке Волноваського району Донецької області. 

В 1977 році закінчив 10 класів Володимирівської СШ № 1 Волноваського району. У             
тому ж році був зарахований на ІІ курс Докучаєвського гірничого технікуму по            
спеціальності «Підземна розробка рудних та нерудних родовищ». 

В травні 1978 року призваний на строкову військову службу в прикордонні війська.            
В червні 1980 року демобілізований в запас. 

В серпні того ж року був зарахований студентом І курсу Харківського юридичного            
інституту, а у червні 1984 року успішно закінчивши його придбав кваліфікацію юрист за             
спеціальністю «Правознавство». 

З 1984 по 1988 рік – помічник прокурора м. Красноармійська Донецької області. 



З 1988 по 1992 рік – юрисконсульт колгоспу «Жовтень» Красноармійського району           
Донецької області. 

З 1992 по 1994 рік – головний юрисконсульт районного агропромислового          
об’єднання  «Красноармійське». 

В 1994 році на загальних зборах КСП ім. М.Москаленка був обраний заступником            
голови правління КСП, де працював до 1998 року. 

В 1998 році був призначений на посаду заступника голови Красноармійської          
райдержадміністрації, а у 2005 році - на посаду першого заступника голови           
райдержадміністрації. 

В 2006 році затверджений рішенням Красноармійської міськради на посаду         
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, де працював до            
2009 року. 

В червні 2009 року наказом міністра житлово-комунального господарства України         
призначений на посаду начальника Державної житлово-комунальної інспекції у Донецькій         
області, а у вересні 2011 року звільнений з названої посади у зв’язку з ліквідацією даної               
установи. 

З 2011 по 2015 рік працював начальником відділення ПАТ «Страхова компанія           
«Універсальна». 

З березня 2016 року по вересень 2018 року – заступник директора           
КП «Красноармійськводоканал». З 1 жовтня 2018 року розпорядженням міського голови          
призначений на посаду директора КП «Покровськводоканал», де працюю по теперішній          
час. 

 
Громадянин України. Одружений. 
Жінка – Хижняк Лариса Геннадіївна, 1961 року народження, працює директором          

стоматологічної поліклініки. 
Від шлюбу маю трьох дітей: Хижняк Тетяна Володимирівна, 1983 року народження;           

Хижняк Олексій Володимирович, 1988 року народження; Хижняк Віра Володимирівна,         
1995 року народження. 

Під судом та слідством не був. 
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