БІОГРАФІЯ
Вадим Владиславович Новинський – український політик та підприємець, народний депутат
України VII, VIII та IX скликань.
Народився 3 червня 1963 року в місті Стара Русса, Новгородської області Російської Федерації.
Громадянин України із 2012 року. Живе в Україні з 2007 року.
У 1980 році закінчив середню школу № 2 у місті Стара Русса Новгородської області. Після
закінчення школи рік працював слюсарем на підприємстві «Старорос-прибор».
У 1981 році вступив до Академії цивільної авіації Ордена Леніна м. Санкт-Петербург на факультет
«Експлуатація повітряного транспорту».
У 1985 році закінчив навчання, отримавши диплом за спеціальністю «інженер систем управління».
Після закінчення Академії чотири роки працював авіадиспетчером у Петрозаводському загоні,
Карелія (1985–1989).
З 1989 до 1991 року працював старшим інженером кафедри систем управління та обчислювальної
техніки Академії цивільної авіації м. Санкт-Петербург.
У 1991–1999 роках – комерційний директор «Центру перспективних досліджень» м. СанктПетербург.
З 1999 до 2001 року – заступник генерального директора ТОВ «Паритет» м. Санкт-Петербург.
Із січня до травня 2002 року – заступник директора інституту з якості автономної некомерційної
організації «Центральний науково-дослідний та дослідно-конструкторський інститут «Центр
перспективних досліджень»» м. Санкт-Петербург.
У 2002–2007 рр. – Заступник генерального директора ТОВ «Торговий дім «Северо-Запад Ойл»».
З 2004 до 2007 року – голова наглядової ради ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
(м. Кривий Ріг).
З 2007 року обіймав посаду президента ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», Київ.
У 2008 році з ініціативи Вадима Новинського було засновано Міжнародний благодійний фонд на
честь Покрови Пресвятої Богородиці. Діяльність Фонду спрямована на виховання майбутнього
покоління на принципах православної віри, зміцнення сім’ї та підвищення значущості сімейних
цінностей у суспільстві, а також збереження культурної та історичної спадщини, підтримку
охорони здоров’я та всебічний розвиток освіти.
У 2009 році став головою наглядової ради ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», м. Київ.
У 2012 році за заслуги перед Україною Вадиму Новинському було надано українське
громадянство.
З 3 вересня 2013 року – народний депутат Верховної Ради України VII скликання. Обраний до
парламенту в мажоритарному окрузі м. Севастополь (Автономна республіка Крим, Україна).
Входив до складу фракції «Партії регіонів». У зв’язку з обранням депутатом, у 2013 році склав
повноваження голови Наглядової ради ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
З 27 листопада 2014 року – народний депутат Верховної Ради України VIII скликання. Член, а з
листопада 2018 року – голова депутатської фракції політичної партії «Опозиційний блок», голова
підкомітету з питань благодійної діяльності та фінансування культури Комітету Верховної Ради

України з питань культури та духовності, член групи з міжпарламентських зв’язків із Королівством
Норвегія, член групи з міжпарламентських зв’язків із Китайською Народною Республікою.
З грудня 2016 року – член парламентської делегації України в Парламентській асамблеї ради
Європи.
У травні 2017 року закінчив Національний університет «Одеська юридична академія», отримавши
кваліфікацію за спеціальністю «Правознавство».
З 29 серпня 2019 року – народний депутат Верховної Ради України IX скликання. Обраний до
парламенту в мажоритарному окрузі у м. Маріуполь (Донецька область, Україна). Член Комітету
Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій
у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних
меншин та міжнаціональних відносин. Член груп міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними
Арабськими Еміратами, Республікою Азербайджан, Румунією, Китайською Народною
Республікою.
Як депутат трьох скликань Верховної Ради, Вадим Новинський став автором та співавтором понад
100 проєктів законодавчих актів. Законотворча діяльність депутата сфокусована на вирішенні
проблем економічного та інфраструктурного розвитку регіонів, допомоги переселенцям з
окупованих територій, а також захисту прав релігійних громад в Україні.
Сьогодні Вадим Новинський є позафракційним депутатом, не є членом будь-якої партії. Його
діяльність у ВР знаходить підтримку різних фракцій.
У квітні 2020 року Предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій висвятив
Вадима Новинського в диякони.
Влітку 2020 року Вадим Новинський зведений у сан протодиякона.
У червні 2021 року закінчив Київську духовну академію та семінарію, отримавши кваліфікацію
магістра православного богослов’я.
Вадим Новинський є великим меценатом. Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови
Пресвятої Богородиці та Вадим Новинський особисто жертвують кошти на будівництво
православних храмів, підтримку релігійних громад та культурно-просвітницьких проєктів церкви.
Державні нагороди:
Орден «За Заслуги» ІІІ ступеня (2009).
Церковні нагороди:
Орден Хреста Святого Гробу Господнього (2019)
Орден УПЦ “Різдво Христове” (2019)
Нагрудний хрест святого Апостола та євангеліста Марка (2018)
Одружений, має чотирьох дітей.

