
Волок Руслан Валерійович 

 

Волок  Руслан  Валерійович (нар. - 9 квітня 1975 року, смт Царичанка 
Дніпропетровської області, Україна) – український підприємець, 
управлінець-господарник, депутат Чернігівської міської ради. 

Освіта 

1982-1990 - Царичанська  середня школа. 

1992 - 1995 - Дніпродзержинський комерційний  технікум, 
Дніпропетровської області, спеціальність -    організатор харчування. 

2000 - Харківський інститут бізнесу і менеджменту,  спеціальність  - 
«менеджмент  організацій»,  кваліфікація – спеціаліст із  менеджменту.  

2016 - Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність  - "правознавство",  
кваліфікація – юрист.  

Трудова діяльність 

З 1991 року  -  робітник МП "Беркут", смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської 
області; 

З 1995 року  -  менеджер-консультант TOB "Цветметинпорт", м. Дніпропетровськ  

1997 рік -  інженер ВАТ "Дніпродзержинський домобудівний комбінат", м. Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської області; 

1997 рік - менеджер ТОВ "Акро", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області; 

3 1997 року - економіст ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського", м. 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської області   

З 2001 року  - інженер   в «Дніпровській нафтовій компанії», заступником директора з економічних 
питань на підприємстві «Автопорт» на Дніпропетровщині. 

З 2002 року -  інженер, заступник директора з економічних питань підприємства "Автопорт", смт 
Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області. 

У комунальний галузі Руслан Волок  працює з 2013 року.   

З 2013 року - заступник директора комунального підприємства "Міськсвітло" Сумської міської ради, 
м. Суми 

З 2016 року - начальник комунального підприємства "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради, м. Чернігів. 
З 2017 - начальник комунального підприємства "АТП-2528" Чернігівської міської ради, м. Чернігів;  

З лютого 2016 року – начальник комунального підприємства ЖЕК-10 Чернігівської міської ради, а з 
травня 2017 року  - начальник комунального підприємства АТП-2528 Чернігівської міської ради». 

У 2019-2020 роках був членом виконавчого комітету Деснянської районної ради  міста Чернігова. 

Політична діяльність 



2020 року висунутий кандидатом в депутати Чернігівської  міської ради від партії  «Рідний дім»  
на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня. Обраний  депутатом. Голова постійної депутатської 
комісії з питань комунальної власності, бюджету та фінансів. 

Нагороди 

2018 рік - Орден «Професіонал року-2018» та сертифікат  «Керівник року-2018». 

 

 

 

 

 


