
252

Народився 5 травня 1940 р. у с. Варівці Городоцького 
району Хмельницької області. У 1958 р. вступив 
до Львівського політехнічного інституту. В 1962 р. 

поїхав на Північ, де до 1968 р. працював техніком на під-
приємстві № 14 ГУГК у геодезичній експедиції в м. Алдані. 
Після повернення до Львова продовжив навчання 
і у тому ж 1968 р. закінчив ЛПІ, здобувши кваліфікацію 
інженера-будівельника.

Пам’ятними для Юрія Михайловича стали багато епі-
зодів зі студентського життя. Ось один із них: «Пам’ятаю, 
після навчальної практики в Судовій Вишні Мостиського 
району Львівської області доцентом політехніки Аполінарі-
єм Львовичем Островським було запропоновано один мі-
сяць попрацювати в геодезичній експедиції біля с. Віжом-
лі. Поблизу наших палаток знаходилась птахоферма. Один 
зі студентів, який любив риболовлю, недалеко від палатки, 
де ходили кури, кидав вудку, наживляючи її хлібом. Кур-
ка клювала хліб і попадалась на гачок. Так ми майже кожен 
день їли свіжу курятину».

Пізніше, з 1968 по 1972 р., працював у м. Львові керівником 
групи генерального плану, інженером польової топографічної 
експедиції, майстром в управлінні механізації.

У 1972 р. переведений на посаду виконроба, в 1974 р. при-
значений виконувачем обов’язків начальника шляхової діль-
ниці, а у 1975 р. став старшим виконавцем робіт шляхової бу-
дівельної дільниці, де працював до 1977 р.

У 1977 р. Ю. М. Карвацький прийнятий на посаду на-
чальника управління в БУ-59. У 1980 р. був переведений на 
посаду заступника начальника управління до тресту «Львів-
житлобуд», де працював до 1983 р. У 1983 р. переведений на 
посаду начальника управління в БУ-56, яке в 1998 р. було ре-
організоване у ВАТ «Прикарпатбуд», де його обрали на поса-
ду голови правління.

З 1999 р. за сумісництвом працював на посаді прези-
дента Корпорації будівельних підприємств «Карпатбуд», 
а з 2000 р. і до сьогодні обіймає посаду президента цієї кор-
порації як основного місця роботи. З 2007 р. — член Прези-
дії Будівельної палати України (повноважний представник 
палати у Львівській області).

За успіхи в роботі неодноразово нагороджувався зван-
ням переможця соціалістичного змагання, отримував грамо-
ти і подяки. У 2000 р. йому присвоєно почесне звання «Заслу-
жений будівельник України», в грудні 2001 р. нагороджений 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, в серпні 
2007 р. — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, в травні 2010 р. — 
орденом «За заслуги» ІІ ступеня, у березні 2002 р. — орденом 
Святого Володимира за доброчинність.

Ю. М. Карвацький проводить активну громадську ді-
яльність в місті та області шляхом надання благодійної до-
помоги у матеріальній та організаційній формах соціально 
незахищеним прошаркам населення, дитячим сирітським 
фондам. За участю Корпорації будівельних підприємств 
«Карпатбуд» проведено низку масових заходів благодійно-
го спрямування із залученням відомих артистів естради, 
здійснюється підтримка талановитої молоді. Неодноразо-
во упродовж останнього року корпорацією надавалася во-
лонтерська допомога українським військовим у зоні АТО 
на Сході країни.

Найбільше захоплення Юрія Михайловича — це ри-
боловля, якою займається вже 60 років. Рибалив у Норве-
гії, Ісландії, Австрії, Сполучених Штатах Америки, Росії. 
В Якутії виловив тайменя вагою 18 кг, харіусів — 1,5–2 кг, 
нельму — 5 кг. В Норвегії зловив палтуса — 8 кг, тріску — 
6 кг. В Україні в Шацьку зловив лящів — 2–4 кг, щуку — 
7 кг. В Пустомитах Львівської області зловив сома — 17 кг, 
щуку — 10 кг, коропа — 12 кг, карася — 2 кг, білого аму-
ра — 10 кг.

Одружений. Дружина, Селезньова Тетяна Геннадіївна, 
обіймає посаду віце-президента Корпорації будівельних 
підприємств «Карпатбуд». Донька, Карвацька Тетяна Юрі-
ївна (1969 р. н.), працює в готельно-ресторанному бізнесі.

Урочиста зустріч Президента України Л. Д. Кучми 
з працівниками різних галузей виробництва, м. Київ, 2000 р.
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