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Н

ародився 4 березня 1967 р. в с. Турка Коломийського району Івано-Франківської області.
Батько, Іван Миколайович, працював водієм
у колгоспі. Мати, Марія Михайлівна, працювала в польовій бригаді. У сім’ї виховувалося четверо дітей.
Закінчивши з відзнакою в 1984 р. Турківську середню загальноосвітню школу, юнак мріяв здобути вищу освіту, тому
поїхав до Одеси. Місто надзвичайно сподобалося В. І. Онищуку неповторним колоритом і привітними людьми.
З-поміж великої кількості вишів обрав Одеський сільськогосподарський інститут, до якого вступив
у 1985 р. на економічний факультет за спеціальністю
«Економіка та організація сільського господарства».
У 1989 р. закінчив виш із відзнакою.
Найкращі інститутські роки на все життя запам’я
талися участю в різноманітних молодіжних клубах,
КВК і спортивних змаганнях. Крім того, радісно згадує
літо 1988 р., коли разом зі студентами та викладачами
проходив практику в сільськогосподарській академії
у м. Празі. Тоді отримав безцінний європейський досвід
ведення сільського господарства.
Щиру подяку висловлює всім викладачам інституту
та керівництву економічного факультету за високий професіоналізм і самовіддану працю, зокрема: А. М. Тимчуренкові, В. Г. Курносенкові, А. В. Петрову, Я. В. Сухому,
а також ректору Ю. С. Цуканову.
Трудову діяльність розпочав різноробочим у рідному
колгоспі імені Степана Мельничука. Потім обіймав посаду електромеханіка на заводі сільськогосподарського
машинобудування в м. Одесі, працював у інформаційнообчислювальному центрі.
Після завершення навчання в інституті Володимир
Іванович і його дружина Наталія Вікторівна були направлені на роботу в колгосп «Правда» (Баштанський
район Миколаївської області) на посади головного економіста і бухгалтера. У 1992 р. їх запросили працювати
в районне управління сільського господарства.
У 1994 р. В. І. Онищуку запропонували роботу
заступником керуючого в Баштанському відділенні
АК АПБ «Україна». У 1997 р. спільно з МОД АППБ
«Аваль» відкрив відділення банку в м. Баштанка.
З 2001 р. за сумісництвом очолював ДП «Баштанське»
АППБ «Аваль», у розпорядженні якого — 9600 га землі.

У 2005 р. вирішив заснувати власний бізнес. Так,
створив та очолив ПСП «КОРОНА», що має статус насіннєвого господарства та займається вирощуванням
зернових, зернобобових і технічних культур. У користуванні підприємства — 2150 га землі.
У тому ж році обраний головою ради колективних сільськогосподарських підприємств Баштанського району.
Володимира Івановича чотири рази поспіль обирали
депутатом районної ради. Нині він — депутат Баштанської міської об’єднаної територіальної громади, очолює
бюджетну комісію.
За активну участь у громадському житті та великі
успіхи у виробництві нагороджений численними подяками, грамотами районної ради та райдержадміністрації,
обласної ради та облдержадміністрації.
У вільний час цікавиться інноваційними техно
логіями.
Улюблений вислів: «Прибуток понад усе. А честь —
понад прибуток» (Генрі Форд).
Найдорожчий скарб В. І. Онищука — сім’я. Із дружиною, Наталією Вікторівною, навчався в одній групі
в ОСГІ. Подружжя виховало двох дітей. Син Сергій
(1987 р. н.) — випускник Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, працює заступником комерційного директора ЕРУ «Україна». Донька Вікторія
(1994 р. н.) — випускниця того ж інституту, працює
в аудиторській компанії «Делойт Україна». Володимир
Іванович є щасливим дідусем двох онуків.

Володимир Іванович з дружиною Наталією Вікторівною
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