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Державний службовець 
в Апараті Верховної Ради України

ФЕТЧ  
Володимир 

Петрович

Народився 13  липня 1965  р. у  с.  Решетники 
Новосанжарського району Полтавської облас-
ті в  родині колгоспників Оляни Василівни та 

Петра Федоровича Фетчів. Володимира Петровича 
змалку вабили цікаві й неординарні заняття, професій-
ні ніші, де потрібно максимально проявляти свої мож-
ливості. Тому в  1982  р., на відмінно закінчивши 
Решетниківську середню школу, він вирішив вступати 
до Рязанського повітряно-десантного училища. Спроба 
виявилася невдалою, тож батьки порадили Володимиру 
Петровичу спробувати себе в іншій, також цікавій і від-
повідальній царині — педагогічній.

Так у  1982  р. Володимир Фетч став студентом 
 Пол тав ського державного педагогічного інституту 
ім. В. Г. Ко роленка, аби опанувати фах учителя загаль-
нотехнічних дисциплін і праці. У 1983 р. був призваний 
до армійських лав, служив у 7-й дивізії швидкого реагу-
вання повітряно-десантних військ СРСР у  м. Каунас 
Литовської РСР. Після демобілізації продовжив навчан-
ня в ПДПІ. В. П. Фетч не залишався осторонь від гро-
мадського життя вишу, його активна натура вимагала 
постійного руху, дії, ненастанного бурхливого виру-
вання життя навколо. Впродовж тривалого часу він був 
президентом студентського клубу «Ворсклянка». А  ще 
підпрацьовував інструктором із водіння транспортних 
засобів — робота дозволяла не тільки поповнити куций 
студентський бюджет, а й випробувати себе як педагога.

Сьогодні Володимир Петрович часто згадує викладачів 
альма-матер, надто ж — декана факультету Миколу Мико-
лайовича Ніколаєва, який по-батьківськи піклувався про 
своїх студентів, надто тих, хто хотів та умів працювати.

У 1989 р., отримавши вищу освіту, В. П. Фетч розпо-
чав трудову діяльність інженером-технологом облас ного 
центру «АвтоВАЗтехобслуговування». Зго дом обійняв 
посаду головного інженера, директора з  про дажу авто-
мобілів.

Але діяльному й  ініціативному Володимирові Фетчу 
хотілося простору для творчості, свободи в  рішеннях. 
Тому в 1991 р. він розпочав підприємницьку діяльність, 
заснувавши приватну фірму «Полтавамоторсервіс», яка 
завоювала лідерську позицію в  українському автомо-
більному бізнесі. У грудні 2003 р. «Полтавамоторсервіс», 
першою в  державі, стала переможницею в  номінації 
«Дилер року». Загалом із 1991  р. Володимир Петрович 

став засновником п’яти приватних компаній, отримавши 
неабиякий досвід початку й розвитку бізнесу.

Упродовж 2003–2005  рр. В.  П.  Фетч навчався на  
факультеті магістерської підготовки Національної ака-
демії державного управління при Президентові України 
за спеціальністю «Державне управління». У 2005 р. на від-
мінно захистив магістерську роботу «Розвиток сільських 
територій: просторовий підхід» та отримав пропозицію 
вступати до аспірантури й докторантури.

У 2004  р. за пропозицією Президента України 
Володимир Петрович Фетч балотувався в народні депу-
тати України на позачергових виборах по 151 виборчо-
му округу в Полтавському регіоні. З того ж року працює 
на державній службі  — в  Апараті Верховної Ради 
України.

Окрім підприємницької та управлінської роботи, 
Володимир Фетч займається і громадською діяльністю. 
У 2001–2003 рр. був головою Спілки підприємців Пол-
тав ського району. За його сприяння на Полтавщині 
були побудовані дві українські православні церкви: 
у  с.  Стовбина Долина та на батьківщині Володимира 
Петровича у с. Старі Санжари (до 1992 р. — Решетники) 
Новосанжарського району. Також Володимир Фетч був 
спонсором будівництва водогону в с. Шостаки Пол тав-
ського району та проведення 10 міських телефонів, 
шість із яких були безкоштовно передані ветеранам та 
інвалідам — жителям сіл Супрунівка та Шостаки.

Нині Володимир Петрович Фетч підтримує постій-
ний міцний зв’язок із рідним навчальним закладом, 
зокрема часто зустрічається із викладачами ПНПУ 
ім.  В.  Г.  Короленка та зі своїми однокурсниками. Він 
вважає, що виніс з-за студентської лави два найголовні-
ші вміння: сумлінно та самозабутньо працювати заради 
досягнення поставленої перед собою мети й завжди, за 
будь-яких обставин і в будь-яких ситуаціях, ставитися 
до людей із повагою.

Працелюбність і  відповідальність  — визначальні 
ри си характеру Володимира Фетча, а ще — далекогляд-
ність і вміння не зупинятися на досягнутому, постійно 
рухатися вперед.

Дружина Володимира Петровича  — також випус-
книця ПНПУ ім. В. Г. Короленка, вона закінчила педаго-
гічний факультет, спеціалізація  — педагогіка і  методика 
початкового навчання. Подружжя має двох доньок.
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