Автобіографія
Я, Гупало Юрій Володимирович, народився 29 січня 1973 року в с.
Гуща Любомльського району Волинської області у багатодітній сім’ї медика
та лісника. Найбільшими цінностями родини споконвіку були патріотизм і
вміння відстоювати переконання.
Громадянин України. Мешкаю на території України з дня народження,
в т.ч. протягом останніх 23-х років з дня проголошення Незалежності
України.
У 1980 році вступив до 1 класу Гущанської середньої школи. Під час
навчання ніс різне суспільне навантаження: був призером в районних
олімпіадах з німецької мови, фізики, математики, брав активну участь у
шкільній самодіяльності, грав у шкільному оркестрі, займався естрадним
співом, був капітаном волейбольної команди. В 1990 році отримав атестат
про середню освіту.
У 1990 році за наказом Любомльського райвно був направлений на
роботу в Хрипську неповну середню школу, де пропрацював 2 роки вчителем
математики. Через слабо розвинуту, на той час, транспортну інфраструктуру,
поспішаючи до діток приходилось долати 10-ти км. шлях пішки за різних
погодних умов. Це загартувало в мені характер і силу волі.
У 1992 році вступив до Волинського державного університету імені
Лесі Українки на історичний факультет. В студентстві займався і науково
практичною діяльністю, і улюбленою справою – грою у волейбол. У 1997
році отримав диплом за спеціальністю історик, викладач історії.
У 1997-1999 роках працював вчителем основ економіки у
Радомишльській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня.
У 2000 році разом з дружиною започаткували власну сімейну справу –
міжнародні вантажні перевезення.
З 2003 року – дотепер працюю комерційним директором по
зовнішньоекономічним зв’язкам в ПП Гупало Л.В.
У 2008 році створив ЛМГО «Волейбольний клуб «Олюртранс» взявши
на себе обов’язки Президента клубу, в якому об’єднав молодих, талановитих,
перспективних людей, які разом зі мною популяризують здоровий і активний
спосіб життя серед молоді.
З 1996 року перебуваю у законному шлюбі з Гупало Людмилою
Василівною. Разом виховуємо малолітніх дітей:
- доньку - Гупало Катерину Юріївну;
- доньку - Гупало Анну Юріївну;
- сина - Гупало Максима Юрійовича.
Зараз проживаю із сім’єю за адресою: 45602, вул. Руданського, буд. 9,
с. Підгайці, Луцький район, Волинська область.
Контактний номер телефону: +38 (050) 339 91 04
В партіях не перебував. Ні я, ні мої близькі рідні до кримінальної
відповідальності не притягувалися.

