
ЗУЄНКО ВОЛОДИМИР ЛАВРЕНТІЙОВИЧ 

Фракція: політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"  

Партійність: голова Корсунь-Шевченківської районної організації 

Постійна комісія:  

Місце роботи: Пенсіонер 

БІОГРАФІЯ:  

Народився 2 червня 1954 року в селі Сухини Корсунь-Шевченківського району у родині 

етнічних українців, які виховували сина на традиціях православної християнської моралі. 

Після закінчення середньої школи навчався на історичному факультеті Київського 

державного університету імені Тараса Шевченка. В 1977 році створив картинну галерею при 

музеї історії Корсунь-Шевченківської битви. Втім фах історика поступився бажанню 

присвятити життя справі оборони України. Тож у 1980 році добровільно вступив на 

військову службу в Збройні Сили і закінчив її у 1999 році на посаді Корсунь-

Шевченківського районного військового комісара в званні підполковника. Нині офіційно є 

пенсіонером Міністерства оборони України. 

Після служби поєднав підриємницьку діяльність в сфері малого бізнесу з активною 

громадською та політичною діяльністю. З 2008 року, будучи переконаним українським 

націоналістом, є очільником Корсунь-Шевченківської районної партійної організації ВО 

«Свобода».  

Друг Володимир у найгарячіші часи боротьби з режимом януковича-тулуба у себе в районі 

очолив опозиційний спротив. Ще у 2013 році організував акції «Вставай, Україно!» на 

районному рівні. Під час Революції гідності, в час створення сотень самооборони, 

Володимира Зуєнка було призначено сотником свободівських сотень Черкащини. Тоді ж 

Володимир очолив Корсунський Майдан, що став осердям боротьби проти режиму та 

місцевих регіоналів-латифундистів. А 20 лютого 2014 року місцеві активісти зупинили та 

роззброїли колону кримських тітушок, що поверталися з кривавого побоїща біля 

Маріїнського парку. За фактом "побиття мирних протестувальників" кримська колабораційна 

прокурорка Наталя Поклонська навіть відкрила кримінальну справу, у якій фігурують 

зокрема корсунські свободівці.  

Після перемоги Майдану Володимирові Зуєнку, як очільнику Народної Ради Корсунщини, 

громада довірила виконавчу владу. З квітня по грудень 2014 року націоналіст виконував 

обов’язки голови Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації. Як дисциплінований 

свободівець звільнився, коли партія ухвалила рішення залишити виконавчу владу після 

парламентських виборів 2014 року. 

Володимир послідовно пропагує здоровий спосіб життя і є організатором зимових 

водохрещенських купань в Корсуні. Окрім занять зимовим купанням, Володимир полюбляє 

велотуризм, водночас залишаючись активним противником азартних ігор, вживання тютюну 

та алкоголю. 

Володимир Зуєнко закріплений рішенням фракції, за Корсунським, Шполянським, 

Городищенським і Лисянським районами.  



КОНТАКТИ: 0674709123, zuenkovol@gmail.com, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008294682005  

ОКРУГИ:  

№22, Корсунь-Шевченківський район м.Корсунь-Шевченківський, с.Гарбузин, с.Саморідня, 

виборців - 15816 

Обраний в Територіальний виборчий округ №22 з виборів депутатів Черкаської обласної 

ради по спискам політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" з результатом 1039 

голосів, 14,5804% 
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