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Народився 8 квітня 1954 р. у м. Любомль на Волині 
в родині робітників. Батько, Олексій Панасович, 
працював водієм у Любомльській автоколоні. 

Мати, Ірина Якимівна, була пекарем на Любомльському 
хлібозаводі.

У 1971 р. Володимир Олексійович вступив до 
Львівського політехнічного інституту на спеціальність 
«Автоматизація хімічних процесів» кафедри АТХП. 
Визначальний вплив на вибір цієї спеціальності спра-
вив канд. техн. наук, доц., викладач Львівської полі-
техніки, талановитий педагог і неперевершений інже-
нер Людвіг Павлович Фабрі. Нині, згадуючи інститутські 
часи, Володимир Бакулін зазначає: «Знання, отримані 
під час навчання в таких викладачів, як Є. П. Пістун, 
В. І. Ситницький, В. М. Кос, І. І. Цапів, В. П. Кореньков 
та інших, дуже допомогли мені в найкоротший термін 
стати кваліфікованим фахівцем у своїй галузі. Велике їм 
спасибі та низький уклін». Неперевершені студентські 
роки, позначені розквітом і буянням амбітних юнаць-
ких мрій, кипінням ідей, зародженням справжньої, міц-
ної дружби, назавжди залишилися незабутніми в пам’яті 
та в серці Володимира Олексійовича. Зі Львівською полі-
технікою він підтримує постійний міцний зв’язок і сьо-
годні, особливо тісні робочі взаємини, пов’язані з те-
перішньою сферою діяльності В. О. Бакуліна, склалися 
з рідною кафедрою АТХП і її завідувачем, д-ром техн. 
наук, проф. Євгеном Павловичем Пістуном.

У 1976 р. Володимир Бакулін закінчив ЛПІ, отримавши 
кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації.

Трудову діяльність розпочав на посаді інженера від-
ділу контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 
Рубіжанської філії проектного інституту «Діпроорхім». 
Упродовж 1977–1979 рр. обіймав посаду старшого ін-
женера, а у 1979 р. був призначений провідним інжене-
ром. Працюючи в Рубіжанській філії «Діпроорхіму», 
Володимир Олексійович Бакулін брав участь у проекту-
ванні низки заводів: ВО «Краситель» (м. Рубіжне), Івано-
Франківського заводу тонкого органічного синтезу 
«Барва», Сивашського аніліно-фарбового заводу та ін.

У лютому 1984 р. він був запрошений на посаду на-
чальника цеху контрольно-вимірювальних приладів 
і автоматики Сивашського аніліно-фарбового заводу, де 
працював до липня 1997 р.

У 1997 р. Володимир Бакулін обійняв посаду за-
ступника з автоматизації генерального директора 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Автома-
ти зація–впровадження–сервіс». Працював у Івано-
Фран ківській філії підприємства. У липні 2000 р. він 
був переведений до головного підприємства ТОВ 
«АВС» у м. Києві, а в листопаді 2005 р. очолив його. 
Очолювана Володимиром Олексійовичем компанія за-
ймається будівельними та пуско-налагоджувальними 
роботами в нафтогазовому комплексі. За час роботи 
в ТОВ «АВС» В. О. Бакулін брав участь у будівництві 
та пуску низки об’єктів у системі ДП «Укртрансгаз» 
і ДП «Укравтогаз».

Володимир Бакулін захоплюється історією, активно 
цікавиться політикою. Неостаннє місце серед його 
вподобань належить і спорту, надто футболу та баскет-
болу.

Одружений. Дружина, Лариса Миколаївна, — еконо-
міст за фахом. Володимир і Лариса Бакуліні пройшли 
довгий і непростий життєвий шлях, позначений пере-
могами та розчаруваннями, здобутками та втратами, ра-
достями й печалями, постійно підтримуючи та допома-
гаючи одне одному. Вони виховали доньку Ганну, яка, як 
і мама, обрала професію економіста.
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