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Н

ародився 3 січня 1952 р. в с. Гвоздавка-2 Лю
башівського району Одеської області в сім’ї
колгоспників — Григорія Лук’яновича та Ірини
Микитівни.
Безмежна любов до землі стала визначальною під час
вибору майбутньої професії В. Г. Патрікана. Вищу освіту
він здобував упродовж 1974–1979 рр. на агрономічному
факультеті ОСГІ. Навчання у стінах цього величного
вишу називає головним чинником свого фахово-особистісного розвитку.
Від щирого серця Володимир Григорович висловлює
подяку всім майстерним педагогам альма-матер за ґрунтовні знання, уміння та навички, а особливо своєму наставнику, керівнику дипломної роботи А. Ф. Голубченку.
Професійну діяльність молодий перспективний фахівець розпочав після закінчення в 1979 р. Одеського державного сільськогосподарського інституту із посади агронома
в колгоспі імені Ілліча Любашівського району Одеської
області. З 1980 р. був головним агрономом, а з 1985 р. —
секретарем партійної організації в колгоспі імені Ілліча.
У 1987 р. обраний головою колгоспу «Москва» Любашівського району Одеської області. У 2000 р. Колективне
сільськогосподарське підприємство «Москва» реорганізовано в Товариство з обмеженою відповідальністю «Тілігул», де В. Г. Патрікан працює головою дотепер.
Депутат Любашівської районної ради шести
скликань. За сумлінну працю та вагомий внесок

у соціально-економічний розвиток регіону нагороджений грамотами районної та обласної рад, цінним
подарунком Одеської обласної державної адміністрації (іменним годинником), Відзнакою голови Одеської обласної ради. Був на Дошці пошани «Гордість
Любашівщини». Завдяки старанній праці Володимира Григоровича ТОВ «Тілігул» отримало сертифікат
«Лідер галузі — 2012» від Торгово-промислової палати
України, як керівник нагороджений орденом «За заслуги перед Вітчизною» в 2012 р.
Сьогодні В. Г. Патрікан тримає руку на пульсі життя
рідного Одеського державного аграрного університету,
постійно зустрічається з однокурсниками з нагоди святкування ювілейних дат.
У вільний час захоплюється футболом, багато читає
історичних книг.
Щасливий у шлюбі. Дружина, Патрікан (Цандур)
Олена Олександрівна, — випускниця економічного
факультету Одеського державного сільськогосподарського інституту. Познайомилися і одружилися в стінах інституту в 1978 р. Все життя працюють разом.
Жінка — заступник із фінансових питань і надійний помічник у всіх питаннях. Подружжя виховало доньку
Ольгу (1982 р. н.), яка закінчила Одеський державний
економічний інститут. Дідусь і бабуся радіють спілкуванню з онуком Максимом — учнем 6-го класу.
Життєве кредо: «Тільки той досягає мети, хто йде».

Зустріч з ветеранами 9 травня 2016 р. Володимир Григорович
з М. Т. Осмушкіним та С. І. Загурським

Різдвяні свята, 2015 р. Володимир Григорович з дружиною
Оленою Олександрівною та онуком Максимом
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