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Випускники лвівської політехніки — провідні спеціалісти 
корпорації будівельних підприємств «каРПаТБуд»

Народився 8 листопада 1957 р. в м. Теребовлі 
Тернопільської області. Батько, Григорій Єв-
докимович, — головний інженер Тере бов-

лянського заводоуправління будівельних матеріалів. 
Мати, Бенігна Павлівна, — вчитель фізики і математи-
ки Теребовлянської загальноосвітньої школи № 2.

Упродовж 1974–1979 рр. навчався на інженерно-
будівельному факультеті Львівського політехнічного 
інституту за спеціальністю «Промислове та цивільне 
будівництво». Під час вибору професії керувався па-
нівною у ті часи думкою про фах будівельника як один 
із найбільш високооплачуваних та такий, що дає мож-
ливість отримати житло.

Після закінчення університету був направлений 
на роботу в Львівський обком комсомолу на посаду 

 головного інженера обласного штабу студентських бу-
дівельних загонів (стала у пригоді робота під час нав-
чання в літній період у системі будівельних загонів 
інституту).

У 1985 р. пішов працювати на будівництво. Прой-
шов шлях від майстра на будові до головного інженера 
будівельного управління, заступника керуючого трес-
том «Львівжитлобуд», заступника начальника Управ-
ління капітального будівництва Львівського місь-
квиконкому, де вів напрям будівництва житла для 
львів’ян.

У 1997 р. був розпочатий бізнес-проект будівни-
цтва житла через приватних інвесторів, і Олександр 
Григорович пішов працювати в Корпорацію буді-
вельних підприємств «Карпатбуд». У роботі — напо-
легливий, досвідчений та сумлінний. Досконало роз-
бирається в інженерних мережах і комунікаціях. Зі 
знанням справи, детально відпрацьовує всі проекти 
будинків, які будує корпорація.

Олександр Григорович — палкий шанувальник 
футболу. Улюблена команда — «Динамо» (Київ).

Усі члени його сім’ї — дружина і син, є випускника-
ми Львівської політехніки. Дружина разом із ним за-
кінчила інженерно-будівельний факультет ЛПІ, син — 
випуск ник Інституту комп’ютерних наук НТУ «ЛПІ».

Народився 14 січня 1961 р. у м. Стриї Львівської 
області. Батько, Анатолій Ілліч (1935 р. н.), піс-
ля закінчення Київського технікуму залізнично-

го транспорту в 1958 р. працював виконробом у СУ-150 
Львівської залізниці. В. А. Пасіченко поступово отримував 
уявлення про роботу будівельника, коли татко брав його на 
будівництво станцій Львівської залізниці, що в майбутньо-
му головним чином вплинуло на вибір майбутнього фаху. 

З 1978 по 1983 р. навчався на інженерно-будівельному 
факультеті Львівського політехнічного інституту за спе-
ціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Після закінчення інституту, з 1983 по 1988 р., працю-
вав у БУ-55 тресту «Львівжитлобуд». З 1988 р. переведе-
ний в орган Державного приймання житла та об’єктів со-
цкультпобуту, де працював до 1991 р. З 1989 по 1990 р. 
брав участь у відбудові м. Кіровакана після землетрусу 
у Вірменській РСР. З 1991 по 1999 р. працював у будівель-
ному кооперативі «Будсервіс».

З 1999 р. працює в Корпорації будівельних підпри-
ємств «Карпатбуд», з 2009 р. — на посаді начальника  

виробничо-технічного відділу. Його знають як мудро-
го, наполегливого і відповідального керівника. В 1987–
1988 рр. брав участь у створенні та очолював «Мо-
лодіжний житловий комплекс № 1» в БУ-55 тресту 
«Львівжитлобуд».

Львівський політехнічний інститут дав Віталію Анато-
лійовичу гордість і впевненість в обраній професії. У часи 
кризи 1993–1997 рр. він не зрадив фаху і залишився йому 
вірним на все життя.

Бере участь у всіх заходах альма-матер, постійно від-
відує зустрічі випускників, у телефонному режимі під-
тримує зв’язок із однокурсниками. Зі студентських ро-
ків йому найбільше запам’яталися виробничі практики 
у 1979, 1980 рр., які організовував куратор групи І. Т. Ар-
тим, відпочинок у пансіонаті «Морське» в Одеській облас-
ті і на базі відпочинку Львівської політехніки «Робітни-
чий куток» в м. Алушті (АР Крим).

У 1988 р. нагороджений премією Ради Міністрів СРСР 
«За проектування та будівництво суспільно-торгово-
го центру мікрорайону «Сихів 12» у м. Львові (диплом 
№ 23619), а в 1990 р. — пам’ятним знаком «Учасник лік-
відації наслідків землетрусу у Вірменській РСР» (диплом 
№ 1216).

Одружений, має двох синів. Старший Дмитро закінчив 
НУ «ЛП» за спеціальністю «Промислове та цивільне бу-
дівництво». З 2014 р. працює виконробом в ПП «Бударт», 
будує дев’ятиповерховий житловий будинок в м. Трускав-
ці Львівської області. Молодший Ярослав у 2015 р. закін-
чує Інститут архітектури НУ «ЛП».
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