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Народився 27 вересня 1962 р. у с. Головки Жито-
мирсь кої області у сім’ї службовців Віктора 
Олек сійовича (інженера-електрика) та Надії 

Васи лівни (інженера-лісотехніка). З дитинства захоплю-
вався крає знавством, любив подорожувати та багато часу 
проводив з батьком і дідусем на полюванні та риболовлі, 
що згодом стало його особистим життєвим захопленням.

У 1965 р. переїхав із родиною на постійне місце про-
живання до Львова. З 1969 по 1979 р. навчався у Львів-
ській середній школі № 51. Ще навчаючись у школі і спіл-
куючись із батьковими друзями — архітекторами та 
будівельниками, та, бачачи яскраві приклади результа-
тів їхньої роботи, сам вирішив стати професійним бу-
дівельником.

У 1979 р. вступив до ЛПІ. Брав активну участь у суспіль-
но-громадському житті факультету та, закінчивши у 1984 р. 
навчання з відзнакою, одразу був прийнятий на роботу до 
СПКБ при інституті. За час навчання в інституті на профе-
сійний розвиток значною мірою вплинули викладачі: про-
фесор кафедри будівельних конструкцій, д-р техн. наук 
Ф. Є. Клименко, доцент кафедри архітектурних конструк-
цій П. П. Крамарчук, доцент кафедри технологій будівельно-
го виробництва В. О. Каганов, що згодом втілилося в умінні 
нестандартно мислити, аналізувати літературу та критич-
но ставитися до власного досвіду реалізованих проектів. Ди-
ректор СПКБ В. Д. Лясковська та керівник конструкторсько-
го відділу Г. П. Шевчук навчили організації робочого часу 
та основам проектно-конструкторської діяльності. Саме 

 працюючи тут були втілені перші об’єкти: магазин-салон 
«Renault» на вул. Чайковсь кого у м. Львові, відпочинковий 
комплекс « Перлина карпат» у м. Славське, реконструкція від-
починкових корпусів бази відпочинку Львівської політехні-
ки в м. Алушта.

Відчуваючи нереалізований потенціал теоретичних 
знань, які далеко не завжди знаходили своє застосуван-
ня в  проектних роботах, у 1986 р. вступив до аспіранту-
ри Московського науково-дослідного інституту бетону 
та залізобетону,  і в 1990 р. захистив дисертацію на здо-
буття наукового ступеня кандидата технічних наук. Під 
час навчання в аспірантурі та в подальшому, при роботі 
на посаді наукового співробітника, займався досліджен-
нями архітектурних конструкцій будівель і споруд. Їх ре-
зультати були опубліковані у низці статей різних фахо-
вих видань.

З 1986 по 1995 р. працював у Львівському політехніч-
ному інституті на посаді наукового співробітника кафед-
ри архітектурних конструкцій. 

У 1995 р. пройшов конкурс на заміщення вакантної поса-
ди доцента кафедри архітектурних конструкцій Львівської 
політехніки, де й працює сьогодні. Поряд із викладацькою 
роботою активно займається проектно-конструкторською 
діяльністю. За його безпосередньої участі, як інженера-
проектувальника, були реалізовані понад 70 об’єктів різної 
складності на території України. Серед них: цех рафінації 
та дезодорації олії «ОЛІЯР» у с. Ставчани Львівської облас-
ті, дельфінарій «Оскар» у м. Трускавець.
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