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тел.: (098) 479 07 23   e-mail: grygoryv@mail.ru 

Біографічна довідка уповноваженого представника  Благодiйної організації 

«Благодiйний Фонд «Свiтле мистецтво»  на участь в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

Григор'єв Олександр Вікторович 

Працює   Директор БО «БФ «Свiтле мистецтво»,    актор театру і 
кіно, режисер.                          

Громадянство  громадянин України 

Число, місяць і рік 
народження 

 21.05.1975 

Місце народження  Чехія м. Прага 

Освіта  Повна вища‚  Київський національний університет театру, 
кіно i телебачення iменi I. К. Карпенка-Карого,  
театрального мистецтва, режисер драматичного театру( 
2009-2014) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

 не має 

Володіння мовами  Українська, російська 

Нагороди, почесні 
звання  

 не має 

    

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь 

10. 2007 до 10. 2008  соціальний працівник у Міжнародному Благодійному фонді 
Наталії Потопаєвої 

05.2009 до 07.2011  Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді,  тренер,  координатор творчого напряму 

02.2012 до т.ч.  Актор та режисер "Світлого театру" 

02.2013 до т.ч.   викладач акторської майстерності в Тетральной 
Майстерня "Світло" 

11.2013 до т. ч.  Директор БО «БФ «Свiтле мистецтво» 

Громадська діяльність   

06.2009 до 08.2011  член громадської ради при Вінницькій районої державної 
адміністрації 

05.2010 до 04. 2012  волонтер представництва Благодійного Фонду Наталії 
Потопаєвої у м. Вінниці 

11. 2013 до т.ч.  Директор БО «БФ «Свiтле мистецтво» 

   

mailto:grygoryv@mail.ru


 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності  

                                                Благодiйної організації 

                                  «Благодiйний Фонд «Свiтле мистецтво» 

впродовж 2014-2016 рр. 

 

1. Назва  БО «Благодiйний Фонд «Свiтле мистецтво» 

2. Скорочена назва БО «БФ «Свiтле мистецтво».  

3. Дані про легалізацію БО. 

4. Адреса, контакти: м. Київ, вул. Закревського, будинок 37. кв 177 тел. 

(098) 479 07 23  e-mail: grygoryv@mail.ru 

Мета та напрями діяльності. Метою Фонду є: -Сприяння  розвитку 

культури и містецтва; -Надання допомоги щодо збереження та об 'єктів 

культурно-мистецкого напрямку; розкриття та розвиток творчого, 

морального, інтелектуального потенціалу  членів Організації з орієнтацією на 

духовні, загальнолюдські, національні цінності; активне сприяння реалізації 

творчого потенціалу членів Організації у сфері розвитку культури та 

мистецтва; Основні напрямки діяльності- - надання підтримки у заходах, 

спрямованих на сприяння духовного розвитку українців, розвитку культури і 

мистецтва, популяризації та поширення доступу до надбань українського та 

світового мистецтва, розвитку сучасного мистецтва та художньої творчості.- 

впровадження власних благодійних програм у галузі культури і мистецтва.- 

сприяння та допомога в організації програм, спрямованих на підтримку 

культури і мистецтва. Співпраця с організаторами названих програм та 

безпосередня участь у них. - обмін досвідом та співпраця з благодійними та 

громадськими організаціями, розвиток міжнародних відносин у галузі 

культури і мистецтва. 

 

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ. Немає 

6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду.  

 15 жовтня 2014 року У рамках проекту "Життя без обмежень", який 

проходив у місті Ялті, відбувся благодійний показ вистави Київського 

"Світлого театру" - "Він ЖИВИЙ" 

 06 листопада 2014 року За підтримки Київського "Світлого театру", в 

місті Києві, була проведена конференція "Міжнародний проект" Чоловік і 

жінка ". Була організована зустріч і спілкування молоді, був 

організований концерт, за участю молодих виконавців. 



 18 березня 2015 року Художній керівник Київського "Світлого театру" та 

заступник директора БФ "Світле мистецтво", Несміян Олена, приймала 

участь у Міжнародному конкурсі "Краса в новому форматі", як ведуча. 

 28  березня 2015 року Відбулася поїздка Київського "Світлого театру" в 

СТАРОБАБАНІВСЬКОЇ виправну колонію № 92, з виставою "Мрія". 

 24 квiтня 2015 року У рамках проекту "Збережи життя", на Великдень, 

Київським "Світлий театр" була показана казка "Таємничий подарунок". 

На Великдень ми зробили подарунок самим вдячним нашим підопічним - 

дітлахам, які були запрошені на свято нашими волонтерами, роздають 

яскраві запрошувальні з обіцянкою дива . Чудо дійсно було, адже їх чекав 

справжній театр і звичайно ж подарунки! 

 26 квiтня 2015 року Ведуча свята, депутат міської ради м. Вишневе 

Оксана Олексієнко привітала всіх зі світлим святом Пасхи, побажала 

доброго здоров'я, успіхів у кожному починанні і гарного настрою на 

протязі всього свята. Оксана подякувала за організацію свята і всебічну 

підтримку Комісію щодо соціальної підтримки сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах Громадської ради при Головному 

управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту КМДА, а також 

Голосіївський центр соціальних служб, для сім'ї, дітей та молоді, 

Благодійну організацію «Джерело надії і життя», і Фонд «Життя з 

надлишком». Актори «Світлого театру» під керівництвом режисера-

постановника Олени Несміян, представили виставу «ТИ ОСОБЛИВИЙ!». 

 21 лютого 2016 року Актори "Світлого театру відвідали Київську міську 

онкологічну лікарню (" Онкоцентр "). Київ, вул .... Київ, пр-т. Перемоги, 

119, 121 (Метро" Житомирська ") 

 З 6 по 8 грудня 2015 р в Києві проходив другий християнський 

кінофестиваль «Світло», який організовується Співтовариством 

християнських письменників України. Кінофестиваль «Світло» об'єднав 

режисерів з України та зарубіжних країн (Росія, Білорусь, США і т.д.). На 

відкритті і закритті виступили Ігор Рудий та Мирослава Которович. 

Провідні актори "Світлого театру", Олександр Григор'єв та Олена 

Несміян брали участь в якості ведучих. 

 07 листопада 2016 року Художній керівник Київського Світлого театру 

"Олена Несміян, брала участь у проекті" Лабіринти сакрального ". Проект 

проходив в галереї АртПРІЧАЛ в рамках програми конференції ART 

Імпрове. Як ідея і волонтерський рух ART Improve на сьогоднішній день 

об'єднує художників у трьох сферах творчості: візуальне мистецтво, 

музика, кіно і театр. 

 

       Директор БО «БФ «Свiтле мистецтво»                            Григор'єв О. В. 

 


