
Біографічна довідка  
Штембуляка Дмитро Анатолійовича 

Делегованого представника від БО БФ "Світоч Роду" 
 
 

Я, Штембуляк Дмитро Анатолійович, народився 06.12.1992, в с. 
Новопетрівка, Ширяєвського района Одеської області. 

В 2006 р закінчив середню школу (9ть кл.). 
В 2009 р закінчив ОВПУ автомобільного транспорту за спеціальністю 

"машиніст–екскаваторщик". 
В 2011 звільнився з лав МВС ВВ. 
З 2011 до 2014 працював охоронцем. 
В 2014 пішов добровольцем в ДУК ПС 
З 2015р. приживаю в Києві. З 2016р. та на даний час Працюю в Києво–

Святошинському лісництві на посаді пожежний спостерігач. 
З 2015. – громадський активіст в Оболонському районі м.Києва, 

волонтер, член Громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону в Оболонському районі міста Києва. Активний член 
руху за збереження заповідника Стародавній Київ та проти незаконних 
забудов на територіях заповідників. Учасник мирних акцій на захист 
заповідників "Стародавній Київ" та Буферної зони Софії Київської від 
незаконних забудов, а також за збереження зелених зон в Оболонському 
районі від незаконних забудов. 

 
 
Не одружений, дітей не маю. 
 
 
 

Штембуляк Д.А.                      ________________________ 
Тел. 0950959859 

 
  



 
 
 
 
 
 

Вих. № 100 від 21.09.2015р. 
 
 

ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
 представників інститутів громадянського суспільства  

з формування нового складу  
Громадської ради при виконавчому органі  

Київської міської ради (КМДА) 
 
 

Інформація про результати діяльності  
БО БФ "Світоч Роду" 

 
 

Наша ГО була зареєстрована 10.09.2015р. Протягом 2015–2017р.р. БФ 
проводив активну діяльність у наступних напрямках: 

1. Волонтерський рух по допомозі ЗСУ, НГУ, СБУ та добровольчим 
батальйонам в АТО.  

2. Постійно ведеться спортивно-патріотична та просвітницька робота 
серед молоді та юнацтва, щодо збереження українських сімейних цінностей, 
традиційних звичаїв, та збереження культурної самоідентифікації українців.  

3. Надає регулярну допомогу в Оболонському районі сім'ям зі складними 
життєвими обставинами, малозабезпеченим, пенсіонерам та людям з 
обмеженими можливостями. Регулярно допомагає сім'ям бійців АТО в 
Оболонському районі 

4. Приймає участь з громадськістю району щодо збереження та 
розширення зелених зон, парків, скверів та у боротьбі з незаконними 
забудовами. 

5. Є членом координаційної ради волонтерів при Оболонській районній 
державній адміністрації. 
 
 
 
Голова Правління  
БО БФ "Світоч Роду"  
Мішаріна С.І. 
 
 

          СВІТОЧ     РОДУ  

Благодійна організація "Благодійний фонд Світоч Роду" 
Україна, м.Київ, 04201, вул. Петра Калнишевського, 1  тел. 0936720772, e-mail: svitoch.rodu@gmail.com 

ЄДРПОУ 40004566
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