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Грабовський Святослав, народився у м.Трускавець 20.02.1980р. Дитиною ходив у
садочок «Сонечко», після зміни адреси проживання перейшов у садочок «Червона
шапочка». В цей час мріяв стати священиком, так як дуже подобалось проводити час
разом з цьоцею Марією (сестра бабусі) в церкві св.Миколая, вже тоді правив отець
Петро. У 1986 році народився вдруге після автомобільної аварії під час перебігання
дороги.
Проживав по вул. Сагайдачного, буд. 10 кв.13. Ходив в СШ №1 до 1993р.
В 1990-1991 роках будучи дитиною приймав активну участь в мітингах (читав вірші
Шевченка, співав патріотичні пісні).
Ходив до музичної школи на предмети Бандура та Фортепіано, успішно її завершив.
В ці роки захоплювався рибалкою та футболом, футбол грали з хлопцями з вулиці
Сагайдачного за 6-м будинком. Після зміни адреси проживання перейшов в СШ №3. Там
вперше виграв шкільну олімпіаду з історії та познайомився з комп’ютерною технікою.
В 1994 р. після завершення 8 класу вступив в Болехівський лісогосподарський
ліцей-інтернат на відділення лісове господарство (так як почув, що там поглиблено
вивчають комп’ютер). А також вступив в Дрогобицьку малу духовну семінарію при церкві
св.Трійці. Щоп’ятниці вертаючись з Болехова ходив на заняття. Отримав свідоцтво про
завершення навчання в семінарії з відзнакою. В цей же рік на літніх канікулах заробляв
свої перші гроші на першій роботі (неофіційній, різноробочий на будівельній фірмі):
лакував кімнати, малював вікна, виносив сміття.
В 1995р. Вступив в Болехівський Лісогосподарський технікум. Спеціальність Бухгалтер
та оператор ЕОМ.
В 1996р. (займає 1-ше місце в конкурсі наукових робіт на тему «Автоматизація лісового
господарства», написав програму для оптимального розрахунку ваги та об’єму деревини
до загрузки на транспорт). Інтенсивно вивчав програмування та комп’ютерну техніку в
той час як ровесники кликали на дискотеки та гулянки. Його призначають керівником
видавничого центру при технікумі. Як хобі займається кікбоксингом (потайки від батьків),
виграє змагання з кікбоксингу по Болехівському районі. Після того як показав грамоту
батькам, вони категорично заборонили займатись цим видом спорту. Приходилось далі
потайки займатись, в змаганнях участі вже не приймав.
В 1997р. отримав друге місце на обласній олімпіаді з програмування у
м.Івано-Франківськ.
В 1998р. отримав третє місце у всеукраїнському конкурсі «Мирний космос». Власне
антивірусне програмне забезпечення. Завершив навчання у технікумі. Захист дипломної
роботи на відмінно. Отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю
«Бухгалтер». Прийнятий на посаду «Інженер програміст» у ПП Радченко В.Д.
Вступив в Тернопільську Академію Народного Господарства «Економічна кібернетика».
Прийнятий на посаду «Інженер програміст» в ПП «АстроКом». Отримую державний
патент на програмне забезпечення для лікаря анестезіолога «Післяопераційна
діагностика пацієнтів».
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В 2000р. активно допомагав організаціям м.Трускавець та м.Дрогобич з виправленнями
комп’ютерної проблеми 2000 року.
В 2001р. травень - Прийнятий на посаду «Головного бухгалтера» у ПП «АстроКом»,
листопад - Прийнятий на посаду керівника підрозділу інформаційного забезпечення
санаторій «Трускавець».
В 2002р. завершив навчання в тернопільській Академії Народного Господарства,
захистивши дипломну роботу на відмінно, отримав спеціальність «Інженер-Економіст».
В 2005р. став приватним підприємцем. Вид діяльності: Розробка програмного
забезпечення, торгівля, інформаційні послуги. Опісля вступив в Тернопільський
національний економічний університет на факультет «Банківська справа» та факультет
«Управління державними організаціями».
В 2009р. прийнятий на посаду «Менеджер з реалізації путівок» санаторій «Молдова».
Стає головою інформаційного відділу університетської ради студентів Тернопільського
Економічного Національного Університету.
В 2010р. перемагає в міжнародному конкурсі під егідою ООН «Екологічні дебати». Стає
членом фінансової комісії при НВК «СЗШ №2-гімназія».
Завершує навчання в Тернопільському економічному університеті та отримує диплом
спеціаліста «Банківська справа». Вступає у ТНЕУ на спеціальність «Правознавство».
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» висуває його кандидатом на посаду голови міста
Трускавець.

2011 рік. Співзасновник благодійного фонду "Спортовець". Дописувач інтернет-видання
"Української Правди". Проводить кілька гучних журналістких розслідувань (Трускавецькі
Джерела-Незаконне буріння, Трускавецькі дороги-зловживання, Цінова політика уряду).
Проходить спеціалізовані тренінги-семінари по роботі Громадських активістів з
правоохоронцями. Отримую сертифікат від Фонду "Відродження" та Асоціації УМДПЛ за
підтримки посольства Федеративної республіки Німеччини.

2/2

