
РЕЗЮМЕ 

 

Я, Воловодюк Володимир Володимирович, народився 20 травня 1968 

року, в місті Могилів-Подільський, Вінницької області, в сім"ї 

військовослужбовця. В 1972 році, мого батька переводять по службі у Вінницю, 

з того часу наша сім"я проживає в обласному центрі. 

 В 1985 році, я закінчив середню школу №25, вчився добре, майже на 

відмінно. В тому ж році, я поступив на машинобудівний факультет Вінницького 

Політехнічного інституту.  

 В 1986 році, призван в ряди Радянської армії. Після двох років служби 

продовжив навчання у ВПІ, де отримав вищу освіту інженера-механіка, в 1993 

році. 

 В 1992 році створив своє власне підприємство "Консул" та отримав 

перший практичний досвід підприємницької діяльності. Працював в приватному 

бізнесі, зокрема займався експертною оцінкою майна та нерухомості, торгівлею 

нафтопродуктами, маркетингом, тощо. В 2004 році став співзасновником 

комерційного підприємства ТОВ "Подільська Січ", що спеціалізується в галузі 

поводження з відходами, зокрема займається збором та утилізацією відходів 

вторинної сировини у Вінниці та Вінницький області. 

 В 2007 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент 

організацій" та здобув кваліфікацію магістра. 

 Виховую сина Сергія, якому 20-ть років. Він навчається на офіцера, в 

Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

          Починаючи з 1997 року, активний учасник козацького руху, з 1999 року 

Отаман Крайового Товариства "Вінницький козацький полк ім. Івана Богуна". 

Провідними напрямками нашої громадської діяльності є патріотичне виховання 

дітей та молоді, відродження українських традицій, розбудова громадянського 

суспільства. Серед проектів, що реалізуються варто зазначити військово-

патріотичну гру Сокіл-Джура, фестиваль звичаєвої культури "Живий Вогонь", 

козацькі таборування. 

- Міжнародний етно-фестиваль «Живий вогонь»  

https://moemisto.ua/vn/mizhnarodniy-etno-festival-zhiviy-vogon-9422.html 

 

- «Живий вогонь» запалав у Хмільнику на березі Південного Бугу 

https://vinrada.gov.ua/zhivij-vogon-zapalav-u-hmilniku-na-berezi-pivdennogo-

bugu.htm 

 

- Анонс. Фестиваль "Живий вогонь-2017" 

https://www.youtube.com/watch?v=X5et9PXauzY 

 

- МАЙЖЕ 10 000 САДЖАНЦІВ ВІННИЧАНИ ПОСАДИЛИ НА ЧЕСТЬ 

НЕБЕСНОЇ СОТНІ Джерело: vlasno.info  

http://vlasno.info/spetsproekti/2/ecology/item/23902-maizhe-10-000-sadzhantsiv-

vinnychany-posa 
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- ЛІКАРІ З УСІЄЇ ВІННИЧЧИНИ ОБГОВОРЮВАЛИ ПЛЮСИ ТА 

МІНУСИ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ Джерело: vlasno.info  

http://vlasno.info/spetsproekti/1/health/item/21251-likari-z-usiiei-vinnychchyny-

obhovoriuvaly-pliusy-ta-minusy-medychnoi-reformy-foto 

 

- В УНІАНІ ОБГОВОРЮЮТЬ ЗНЕСЕННЯ ВІННИЦЬКОГО 

ПАМ'ЯТНИКА ШЕВЧЕНКУ Джерело: vlasno.info  

http://vlasno.info/suspilstvo/8/gromadski-organizatsiji/item/22341-v-uniani-

obhovoriuiut-znesennia-vinn 

 

- У ВІННИЦІ НА МАЙДАНІ, ДЕ ЗНЕСЛИ ПАМ'ЯТНИК ШЕВЧЕНКУ, 

ЗІБРАЛОСЬ МІСЬКЕ ВІЧЕ Джерело: vlasno.info  

http://vlasno.info/politika/gromada/protesti/item/22326-u-vinnytsi-na-maidani-de-

znesly-pam 

 

- СЬОГОДНІ ВІННИЦЯ ЗАСПІВАЛА «СУРМАМИ ЗВИТЯГИ»  Джерело: 

vlasno.info 

 http://vlasno.info/kultura/6/festivali/item/20300-sohodni-vinnytsia-zaspivala-

surmamy-zvytiahy-foto 

 

- ДОТОРКНУЛИСЯ ДО ПОВСТАНСЬКИХ ПАМ'ЯТОК ТА ОСВЯТИЛИ 

ЗБРОЮ — ВІННИЧАНИ ВІДВІДАЛИ ХОЛОДНИЙ ЯР Джерело: vlasno.info  

http://vlasno.info/kultura/6/festivali/item/17727-dotorknulysia-do-povstanskykh-pam-

iatok-ta-osviatyly-zbroiu-vinnychany-vidvidaly-kholodnyi-yar-foto 

 

- НА ВІННИЧЧИНІ ВШАНОВУЮТЬ ПОЛКОВОДЦЯ ДАНИЛА НЕЧАЯ 

Джерело: vlasno.info  

http://vlasno.info/kultura/6/patriotichni-aktsiji/item/22831-na-vinnichchini-

vshanovuyut-polkovodts 

 

- МИСТЕЦЬКЕ СВЯТО У ВІННИЦІ УВІНЧАЛИ ПОСВЯТОЮ В 

КОЗАКИ ТА ВИСТУПОМ «КОЗАКІВ ВІНЦЯ» Джерело: vlasno.info  

http://vlasno.info/kultura/6/patriotichni-aktsiji/item/20391-mystetske-sviato-u-

vinnytsi-uvinchaly-posviatoiu-v-kozaky-ta-vystupom-kozakiv-vintsia-foto 

 

- «ЗАКОЛОТ» У ВІННИЦІ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА БУДЬ-ЯКОЇ ПОГОДИ 

(ПРОГРАМА) Джерело: vlasno.info  

http://vlasno.info/kultura/6/patriotichni-aktsiji/item/19517-zakolot-u-vinnytsi-

vidbudetsia-za-bud-iakoi-pohody-prohrama 

 

         Активний учасник громадсько-політичного життя нашої області та 

України, Майданів 2004 та 2013-2014 років.  

 

- Штурм Вінницької облдерадміністрації ( Початок) 6 грудня 2014 року 
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http://vlasno.info/politika/gromada/protesti/item/1376-shturm-vinnytskoi-oda-6-

hrudnia-2014-roku 

 

- Штурм Вінницької облдержадміністрації (1) 6 грудня 2014 року 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVtURiZYe8Q 

 

- У Вінниці влаштували "майдан". З димовими шашками штурмували 

ОДА (ДОПОВНЕНО) 

https://espreso.tv/news/2014/12/06/u_vinnyci_vlashtuvaly_quotmaydanquot_namahay

utsya_shturmuvaty_oda 

 

- Штурм Вінницької обласної ради 25 січня 

https://www.youtube.com/watch?v=QoVVFbW-K0A 

 

        Член Громадської Ради при обласній Раді. (Список членів Громадської ради 

- https://vinrada.gov.ua/spisok-gromadskih-organizacij.htm), член Громадської Ради 

при Вінницькій ОДА (СКЛАД Громадської ради при обласній державній 

адміністрації на 2017-2019 роки 

http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/345-struktura-ta-sklad-gromads-koji-

radi/4322-sklad-hromadskoi-rady-pry-oblasnii-derzhavnii-administratsii-na-2017-

2019-roky 

- Засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при обласній державній адміністрації. 

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/10237-zasidannia-koordynatsiinoi-rady-z-pytan-

natsionalno-patriotychnoho-vykhovannia-pry-oblasnii-derzhavnii-administratsii 

         

       Член громадської Ради з питань розвитку громадянського суспільства. 

(На Вінниччині відбулося засідання Координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства 

http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/9963-na-vinnychchyni-vidbulosia-zasidannia-

koordynatsiinoi-rady-z-pytan-spryiannia-rozvytku-hromadianskoho-suspilstva) 

       Член громадської Ради при Департаменті агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів Вінницької ОДА. 

        Член Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні 

(http://www.mil.gov.ua/content/other/Person_sklad_21.11.2017.pdf) 

         Очільник Вінницького обласного осередку політичної партії «Громадський 

Рух «Народний контроль» (Команда http://nkontrol.org.ua/team/) 

        Співзасновник ГО «Медіа-центр «Власно» (http://vlasno.info/) 

 

         Кандидат в майстри спорту по боротьбі дзю-до, веду здоровий спосіб 

життя, займаюсь спортом, учасник руху "Твереза Україна". 

 

Контактна інформація:  

м. Вінниця, вул. Ватутіна, 19, моб. тел. 067-979-87-83,  

e-mail: bogun_polk@i.ua 
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