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Народився 21 січня 1970 р. у м. Тюмені (Росія). Батько, 
Герман Іванович, — інженер-будівельник. Мати, 
Валентина Дмитрівна, — лікар-невропатолог.

Оскільки батько, дід та прадід Ігоря Германовича 
були інженерами та будівельниками, то, поставши перед 
вибором майбутньої професії, він вирішив продовжити 
справу найрідніших людей.

Так, упродовж 1988–1994 рр. навчався на інженер-
но-будівельному факультеті Львівського політехнічного 
інституту за спеціальністю «Промислове та цивільне бу-
дівництво».

Після закінчення університету І. Г. Тригубенко впев-
нено рухався кар’єрними сходинками, зокрема обіймав 
такі посади: бетонувальник ІІІ розряду (1995), майстер-
будівельник у невеликих будівельних компаніях (1995–
1999), майстер-будівельник у ТзОВ «Карпатцивільбуд » 

Корпорації будівельних підприємств «Карпатбуд» 
(1999–2000), інженер з якості у Корпорації БП «Карпат-
буд» (2000–2009), технічний директор у ТзОВ «Укрсвіт 
2008» Корпорації БП «Карпатбуд» (2009–2012).

З 2012 р. і до сьогодні обіймає посаду головного інже-
нера у Корпорації БП «Карпатбуд». 

Одружений, має сина-третьокурсника медуніверситету.

ТРИгуБЕнкО  
ігор германович

Випускник  
інженерно-будівельного факультету 

(1994)

Головний інженер

Народився 15 серпня 1976 р. у м. Львові. Батько, 
Микола Антонович, — будівельник, все життя 
працював у будівельних організаціях м. Львова, 

зокрема й у Корпорації будівельних підприємств 
«Карпатбуд». Мати, Валентина Василівна, — бухгалтер.

У 1993–1998 рр. навчався на інженерно-економічно-
му факультеті Львівського політехнічного інституту за 
спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері». Після 
закінчення цього вишу здобув кваліфікацію менеджера-
економіста.

У 2005–2007 рр. у альма-матер опановував професію 
інженера в галузі будівництва. В інститут будівництва та 
інженерії довкілля НУ «ЛП» вступив за прикладом батька.

У 1998–2002 рр. обіймав посаду менеджера у 
СП «Львів — Варна — Дельта ЛТД». У 2002–2004 рр. був 

директором ТзОВ «Біо-Захід». У 2005–2008 рр. працю-
вав майстром, а з 2008 р. і до сьогодні обіймає посаду 
 виконроба в Корпорації будівельних підприємств «Кар-
патбуд».

Найяскравішим епізодом студентських років вважає 
захист диплому. Одружений. Доньці 15 років.

гладИш  
Віталій Миколайович

Випускник  
Інституту будівництва та інженерії 

довкілля (2007)

Виконроб

Народився 7 березня 1963 р. в с. Лісновичі 
Городоцького району Львівської області. Служба 
в армії у будівельному батальйоні стала вирі-

шальним фактором при виборі майбутньої професії. 
Так, упродовж 1985–1990 рр. навчався за спеціальністю 
«Промислове та цивільне будівництво» на інженерно-
будівельному факультеті Львівського політехнічного 
інституту.

Після закінчення інституту працював на будівель-
них підприємствах «Львівжитлобуд», «Галбуд», очолю-
вав кілька будівельних підприємств у складі корпорації 
«Карпатбуд». З 2008 р. і до сьогодні обіймає посаду ди-
ректора ТзОВ «Укрсвіт 2008» — головного підрядного 
підприємства корпорації.

Серед захоплень М. В. Яблонського — катання на 
гірських лижах взимку та збирання грибів («тихе по-
лювання») влітку та восени. Одружений, має двох синів, 
доньку і трьох онуків. Син навчався в інституті будів-
ництва та інженерії довкілля НУ «ЛП» у 2007–2012 рр.

ЯБлОнСькИЙ 
Мирослав Васильович

Випускник  
інженерно-будівельного 

факультету (1990)

Директор ТзОВ «Укрсвіт 2008»

Народився у 1978 р. в с. Підзвіринець Городоцького 
району Львівської області. Батько працює брига-
диром на Миколаївському цементному заводі, 

мати — вчителем молодших класів.
Упродовж 1995–2001 рр. навчався на електроенер-

гетичному факультеті Львівського політехнічного інс-
титуту. З 2003 р. працює у Корпорації будівельних під-
приємств «Карпатбуд»: спочатку електромонтажником, 
пізніше майстром-виконробом, нині головним енерге-
тиком.

каРаБИн  
ігор Ярославович

Випускник  
електроенергетичного 

факультету (2001)

Головний енергетик 




