ВОЛКОВИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Фракція: політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"
Партійність: безпартійний
Постійна комісія: з питань розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства.
Місце роботи: Батальйон патрульної служби "Січ" ГУМВСУ м. Києва, заступник командира
взводу
БІОГРАФІЯ:
Народився 19 квітня 1980 року в місті Карачаєвськ Ставропольського краю. У тому ж році
батьки, після 6 років життя на Північному Кавказі повернулися на рідну Черкащину, до
Канева.
В 1986 році пішов до школи ім. Тараса Шевченка. З дитинства почав багато читати, прагнув
до навчання, захоплювавя науково-популярною літературою, спеціалізованими технічними
журналами, фантастичними та художніми творами, опанував техніку фотографування,
обробки плівки та друку чорно-білих фото. Навчався в музичній школі, активно займався
спортом, захоплювався фотографією, точними та гуманітарними науками, неодноразово
представляв школу та місто в міських та обласній олімпіадах з Всесвітьої історії та права.
1997 року, після закінчення школи, вступив за співбесідою до Харьківського військового
університету, де пройшов курс молодого бійця та склав Присягу на вірність народу України.
1998 року продовжив навчання в Київському Національному Університеті ім. Тараса
Шевченка та 2004 року отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Прикладна
фізика», здобувши кваліфікацію бакалавра.
Під час навчання в університеті познайомився з багатьма цікавими та неординарними
студентами, більша частина яких була із Західної України. Вони справили значний вплив на
самоідентифікацію, мову і формування у Володимира націоналістичного світогляду.
В 2000 році вперше відвідав Коломию та Львів, піднявся на найвищу вершину українських
Карпат — Говерлу. Відтоді "захворів" горами і кожну відпустку проводив в Карпатах,
пройшовши з друзями Чорногірський, Сядовецький хребти та Горгани. Має особистий
рекорд: протягом однієї доби піднявся на 11 найвищих гір українських Карпат висотою
більше 2000 метрів.
У житті Володимира завжди був присутній спорт і активний відпочинок. Так 2004 року брав
участь у командному марафоні зі спортивного орієнтування на місцевості “Золоте кільце
Харківщини”, в якому за дві доби командно подолали більше 300 км на велосипеді, байдарці
та пішки. Наступного року молодий націоналіст вже був учасником у подібному марафоні на
рідній Черкащині під Ходоровом.
Зі Сходом України Володимир познайомився ще задовго до березня 2014 року. Перед
Помаранчевою революцією через службове відрядження вперше потрапив на ті терени, де
був вражений низьким рівнем життя регіону, важкою екологічною ситуацією, величезними
териконами та сірими похмурими будівлями і повною відсутністю зелених насаджень. Цей
промисловий регіон значно відрізнявся від центральної України, і саме побачене там

спонукало рішуче відстояти волевиявлення громадян на виборах Президента і недопустити
прихід бандитів до влади, які на той час вже цілком підкорили схід і південь нашої держави.
Після Помаранчевої революції Володимир активно зацікавився політикою, почав вивчати
іноземні періодичні видання з міжнародної політики та права, інтереа до яких виник ще у
школі.
2007 року продовжив навчання в Київському Національному Університеті ім. Тараса
Шевченка і 2008 року отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Радіофізика і
електроніка», здобувши кваліфікації радіофізик та інженер-дослідник.
Після підвищення освітнього рівня продовжив трудову діяльність технічним консультантом
в компанії «TService» у Києві. З вересня 2012 року працював менеджером в столичній
компанії «БудПрайм».
В листопаді 2012 на парламентських виборах, відстоюючи результати опозиційного
кандидата разом зі свободівської організацією і домігшись локальної перемоги над
"всесильним" режимом Януковича, остаточно усвідомив неможливість поодинці
протистояти режиму. Відтак ухвалив рішення офіційно долучитися до лав ВО "Свобода".
З тих пір разом зі свободівцями регулярно брав активну участь в політичному та
громадському житті міста. Було проведено ряд політичних та мистецьких заходів, що
підвищували патріотичний дух молоді. Володимир разом з побратимами активно залучав
молодь Канева до участі в патріотичних заходах.
Восени 2013 року, коли розпочалася Революція гідності, Володимир, як і решта свободівців
канівської організації ВО "Свобода", з першого дня брав безпосередню участь, перебуваючи
в революційній Київраді та інших осередках протистояння з режимом януковича. У часи
перебування в рідному Каневі співорганізовував там місцевий Майдан.
З самого початку московської агресії, маючи певні військові знання, за власною ініціативою
зорганізував разом з побратимами та однодумцями волонтерський рух Канева. Згодом на
його основі, за підтримки канівської влади (секретаря міськради свободівця), було створено
координаційну раду з надання допомоги мобілізованим канівчанам, в якій Володимир брав
активну участь протягом весни-літа 2014 року аж до початку служби в добровольчому
батальйоні особливого призначення "Січ". Тоді націоналіст, спільно з іншими волонтерами,
в стислі терміни посприяв забезпеченню більше 150 мобілізованих канівчан якісними
бронежилетами, розвантажувальними жилетами, формою, берцами, спальниками, білизною,
засобами гігієни, ліками та харчами. Пошуком, тестуванням та закупкою бронежилетів і
форми опікувався особисто з побратимом, майбутнім кіборгом-десантником 90-го
батальйону, а пізніше й депутатом Черкаської обласної ради від "Свободи" Анатолієм
Чупилкою, що трагічно загинув під Донецьким аеропортом. Тепер Володимир Волкович,
отримавши довіру громади, представляє виборців Чупилки.
З 5 серпня 2014 року Володимир Волкович пішов служити добровольцем до батальйону
особливого призначення «Січ». З того часу, згідно з законодавством, мусив призупинити
членство у партії, водночас залишаючись націоналістом та беручи активну участь в
громадському житті у вільний від служби час. З жовтня по липень 2015 року в складі
батальйону здійснив 8 ротацій в на фронт. Пройшов Слов'янськ, Піски та Авдіївку.
Володимир – бойовий офіцер. У січні-березні 2015 року знаходився разом з побратимами на

передньому рубежі оборони в Пісках під Донецьком у безпосередньому вогневому контакті з
противником, командував там підрозділом "Січі". Крім того, канівський свободівець певний
час керував базою "Січі" під Мар'їнкою, звідки здійснювалися ротації в зону
безпосереднього зіткнення з противником. Нині Володимир, маючи звання лейтенанта, є
командиром взводу роти "Січ" полку МВС "Київ", готується до нового відрядження на фронт
російсько-української війни.
Нині, перебуваючи на службі в Києві між ротаціями на Схід, бере активну участь в різних
мистецьких та суспільних заходах, безпосередньо пов'язаних з реабілітацію та поверненням
колишніх та діючих учасників війни до мирного життя. Зокрема, в діяльності "Творчої
Криївки", яка за півтора роки війни завдяки унікальній авторській методиці керівника
проекту, художниці Віталіни Маслової, провела реабілітацію понад 135 бійців різних
підрозділів ЗСУ, що гостро потребували фізичної та психологічної реабілітації після
повернення з фронту. Активно сприяє подальшому розвитку цього проекту і сам бере участь
в одному з методів реабілітації, як куратор напрямку, у співпраці з Міністерством культури
здійснює активний пошук нових учасників проекту.
У свободівській фракції Володимира Волковича закріплено за Каневом, Канівським,
Жашківським і Монастирищенським районами.
КОНТАКТИ:
Тел.. Volodymyr.7890390@gmail.com
Соц..мережі https://www.facebook.com/volodymyr.volkovych

