
Гринчук Василь Анатолійович (автобіографія)
громадянин України, народився 20 листопада 1957 року в селі Говори 
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Громадянин України, позапартійний, не судимий, освіта вища. 
Контактний men.: (0382) 55-87-47; моб. тел. (067) 300-21-41] (063)529-64-31; 

(095)774-83-63; E-mail: Grynchuk_GK@maii.ru

У 1977 році здобув спеціальність керівника естрадного оркестру, Працював в 
установах культури до 1982 року.

З 1982 по 1986 перебував у Києві, де стаціонарно навчався у КДІКу (тепер 
Національний університет культури і мистецтв) та проходив практику під 
керівництвом провідних режисерів СРСР на базі Палацу спорту. Палацу Культури 
„Україна", Жовтневого Палацу культури, київських кіностудій.

З 1986 по 1997 рік працював провідним спеціалістом (режисером та методистом) у 
Хмельницькому обласному науково-методичному центрі народної творчості та 
культурно-освітньої роботи (ОНМЦ НТ і ХОР).

З 1986 року брав активну участь у громадсько-політичному житті, процесах національно- 
культурного відродження. Був активістом Народного Руху України. Брав якнайактивнішу участь в 
організації та проведенні мітингів, акцій протесту, створенні громадських та громадсько-політичних 
організацій і т.п. Активно виступав проти фактів хабарництва, корупції та організованої злочинності 
в органах державної влади і управління. Є одним із організаторів та засновників широко знаних і 
авторитетних громадських об'єднань таких як "Українська Національна Асамблея", "Громадський 
контроль", "Українська громада", "Хмельницький МАЙДАН" та багатьох інших, неодноразово 
обирався їх керівником.

У 1988 та 1991 роках підвищував кваліфікацію у республіканському інституті 
підвищення кваліфікації працівників культури міністерства культури УРСР у групі 
заступників директорів ОНМЦ, а в 1990 році - у Всесоюзному інституті підвищення 
кваліфікації керівних кадрів культури в групі начальників обласних управлінь культури.

У 2005 році пройшов стажування на посаді заступника директора з національно- 
патріотичного виховання Хмельницького інституту МАУГ1,

У 2006 році отримав кваліфікацію "Менеджер у невиробничій сфер?" на факультеті 
довузівської та післявузівської підготовки Хмельницького Національного Університету.

З 1992 по 2001 роки обраний відповідальним секретарем обласного комітету Української 
Національної Асамблеї.

У 2001 році обраний головою Ради Хмельницького обласного та міського відділень ВГО 
"Громадський контроль".

У 2008 обраний першим заступником голови КОГО «Українська громада».
У 2009 році працював режисером на ДП «Дитяче телевізійне агентство» та першим 

заступником головного редактора Всеукраїнського повноколірного громадсько-політичного та 
літературно-художнього журналу «УКРАЇНЕЦЬ».

З 2011 року член Комітету опору диктатурі (КОД).
З 2013 обраний заступником голови РАДИ МАЙДАНУ, член люстраційного та антикорупційного 

комітетів.
У 2014 році заступник директора з наукової роботи Хмельницького обласного художнього 

музею.
У 2015 році завідуючий відділом народної творчості Хмельницького обласного наукового- 

методичного центру культури і мистецтв.
Близько двадцяти років як журналіст тісно співробітничаю з багатьма місцевими та 

Всеукраїнськими 3MS. Як режисер не припиняю творчої співпраці із провідними митцями 
України та Хмельниччини. Загальний стаж роботи у сфері культури 20 років, 3 місяці, 26 днів.
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