БОТНАР ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Фракція: політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"
Партійність: член Політради ВО «Свобода»
Постійна комісія: з питань агропромислового розвитку та земельних відносин
Місце роботи: Заступник черкаського міського голови
БІОГРАФІЯ:
Народився 24 липня 1986 року в місті Кишинів. До 2000 року проживав у Росії. Оскільки
мама його росіянка, а тато – українець, Юрій ще у юному віці зробив свідомий вибір та
визначив себе українцем, й вирішив повернутися до своєї історичної Батьківщини.
Знаючи всього кілька слів з української, Юрій самотужки вивчив мову, яка стала для нього
рідною, і відтоді спілкується виключно українською мовою. З дитинства почав багато
читати, прагнув до навчання, захопився історією рідного краю та його героїкою. Так і
сформувався його націоналістичний світогляд.
Навчався в Тальянках на Черкащині в агрономічному технікумі (нинішній агротехнічний
коледж), після цього вступив до Уманського державного аграрного університету.
З 2007 року почалася його політична кар’єра, пов’язана із знайомством та вступом до
Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Спочатку Юрій розповсюджував агітаційні
матеріали, брав участь у партійних заходах, залучав до них своїх друзів. А пізніше він
спробував організувати молодь, яка прагнула до діяльності, і створив молодіжний осередок,
що спочатку налічував чотири людини. Уже в 2009 році Юрко брав активну участь в роботі
виборчого штабу на президентських виборах. Поряд з тим націоналіст знайшов у собі хист
до журналістики, тому тривалий час очолював обласну прес-службу. Під його керівництвом
прес-служба Черкаської обласної організації була однією з найкращих у ВО «Свобода».
Разом з тим, з 2007 року Юрій працював помічником комбайнера, збирав хліб в різних
областях України - від Рівненщини і Одещини до Чернігівщини і Хмельниччини.
Юрій Ботнар був серед тих, хто будував партію на Черкащині. У 2009 році він очолив
Уманську міську організацію ВО «Свобода». З 2008 був заступником з питань молодіжної
політики на Черкащині. З 2011 року став помічником-консультантом на громадських засадах
депутата Уманської міської ради Богдана Чорномаза. Під його керівництвом відбулося
багато молодіжних, патріотичних і націоналістичних акцій, кампаній, ініціатив на Черкащині
та в Україні. Юрій Ботнар відомий своєю антихасидською діяльністю в Умані. Він є
ініціатором та організатором мітингів, спортивно-вишкільних таборів та низки акцій, багато
з яких мають на меті припинити хасидське свавілля в Умані.
У 2012 році Юрій Ботнар здобув вищу освіту, закінчивши магістратуру в Уманському
Національному університеті садівництва за спеціальністю «Агрономія». У цьому ж році
переїхав до Черкас, де продовжив свою активну політичну діяльність. Став одним з
найактивніших противників режиму Януковича-Тулуба на Черкащині. З лютого 2013 по
квітень 2014 року працював помічником-консультантом на постійній основі народного
депутата України Юрія Сиротюка. Згодом став очільником Черкаської обласної організації
ВО «Свобода».

З листопада 2013 по лютий 2014 року брав участь у Революції гідності. Був одним з лідерів
Черкаського Майдану та організатором вшанувань у Холодному Яру. Політв’язень Майдану
– він єдиний з черкаських політиків, що був репресований за опозиційну діяльність проти
режиму Януковича, заарештований та звинувачений за двома "політичними" статтями у
лютому 2014 року. Сьогодні Юрій у судах добивається справедливості, аби покарати
прислужників Януковича у погонах, що виносили злочинні рішення проти майданівців.
У 2014 році Юрій Ботнар розпочав свій шлях у місцеве самоврядування – разом з двома
іншими молодими партійцями був обраний до Черкаської міської ради, де очолив першу
націоналістичну фракцію у місцевій раді. Попри те, що молоді свободівці вперше стали
депутатами, вони показали дуже активний темп роботи. Під керівництвом та за
безпосередньої участі Юрія Ботнара було розроблено та ухвалено низку суспільно важливих
рішень, зроблено багато запитів.
Юрій став бійцем «Карпатської Січі» і у вільний від депутатської роботи час їздить на
передову, щоби змінити побратимів, які відбувають додому на ротацію. Юрій прищепив
націоналістичні погляди і своєму батькові Андрієві, який є бійцем «Легіону Свободи» і
сьогодні також перебуває на передовій.
Протягом усієї політичної кар’єри свободівець постійно працює з молоддю, займається
активною громадською діяльністю в українському націоналістичному та патріотичному русі,
є членом громадських організацій «Сокіл» та «Студентська Свобода». Очоливши Службу
молодіжної політики ВО «Свобода» Юрій Ботнар розбудовує потужну структуру
припартійних молодіжних громадських організацій та рухів. Є членом Політради ВО
«Свобода».
В 2015 році був обраний депутатом Черкаської обласної ради, де очолив фракцію ВО
«Свобода». Рішенням фракції Юрій Ботнар закріплений за Придніпровським районом
Черкас, містом Умань, Уманським та Христинівським районами. В 2016 році став віцепрезидентом Федерації боксу й активно сприяє розвитку боксу в області.
Закінчив у 2018 році Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи» за спеціальністю «Фінанси,
банківська справа та страхування», здобувши кваліфікацію магістра. Цього ж року Юрія
Ботнара призначено на посаду заступника міського голови Черкас.
Контактні дані:
Телефон: 0974594368.
Ел.пошта: yuriybotnarr@gmail.com,
Соц. мережі: http://www.facebook.com/ybotnar

