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Випускник 
теплотехнічного 
факультету (1976)

Заступник директора  
з автоматизації  
ТОВ «Компанія «ГазОйл–ТЕК»

Народився 12 березня 1954 р. в с. Чернилява 
Яворівського району Львівської області в селян-
ській родині. Батьки надавали великої уваги ви-

хованню своїх дітей, а було їх шестеро синів, п’ятеро з яких 
здобули вищу освіту у Львівській політехніці. Батько, Іван 
Миколайович, був чудовим майстром по дереву, а мати, 
Катерина Степанівна, чарівно співала (деякі пісні в її ви-
конанні записували фольклористи). Ця любов до праці та 
пісні передалася й дітям: разом із загальною освітою всі 
шестеро здобули ще й музичну.

Закінчивши Яворівську СШ № 1 ім. О. Маковея, у 1971 р. 
Ігор Юпин вступив на спеціальність «Автоматизація хі-
міко-технологічних процесів» теплотехнічного факуль-
тету Львівського політехнічного інституту, випускником 
якого став у 1976 р. Під час навчання брав участь у науко-
вій роботі, мав декілька публікацій, що стосувалися пнев-
моакустики. У роки студентства Ігор Іванович також був 
активним учасником художньої самодіяльності інституту: 
співав у хоровій капелі, камерному ансамблі «Аколада», 
створив вокальне тріо «Відлуння».

Подумки повертаючись у роки навчання, він не може 
оминути увагою високий рівень подання матеріалу профе-
сорсько-викладацького складу кафедри АТХП. З великою 
шаною та вдячністю згадує Ігор Юпин чудових викладачів 
Юрія Івановича Сітницького, Євгена Павловича Пістуна, 
Володимира Костянтиновича Савицького та й узагалі 
весь її прекрасний колектив. Зв’язок із рідною кафед-
рою він підтримує й сьогодні: очолює ДЕК, пише рецензії 
до дипломних проектів і, за можливості, надає інформа-
цію щодо нормативно-
технічної літератури із 
проектування з розділу 
«Автоматизація».

Після закінчення 
Львів ської політехніки 
І. І. Юпин був скерований 
на роботу до Всесоюзного 
науково-дослідного і про-
ектного інституту сір-
чаної промисловості, де 
зробив перші кроки ста-
новлення як проектант. 
У 1980 р. він перейшов до 

територіального інституту «Львівський Промбудпроект», 
де пропрацював майже 25 років. Як надпотужна наукова 
та проектна установа, «Львівський Промбудпроект» за-
ймався проектуванням таких гігантів промисловості, як 
«Львівсільмаш», «Дрогобицький завод шарошечних ін-
струментів», «Ужгородський завод електродвигунів», під-
приємств будівельної промисловості та ін. Розпочавши 
роботу з посади старшого інженера, Ігор Іванович Юпин 
«доріс» до начальника електротехнічного відділу. Також 
він брав активну участь у суспільному житті інституту, 
був членом, а згодом і головою профспілкової організа-
ції. Нагороджений почесними грамотами ЦК Профспілки 
робітників будівельної промисловості та Львівської 
облдержадміністрації.

У 2004 р. І. І. Юпин перейшов на роботу до ТзОВ «Сімекс», 
де за короткий час створив проектний відділ із проекту-
вання оптоволоконних ліній зв’язку (ВОЛЗ). Замовниками 
відділу були такі потужні оператори зв’язку, як «Київстар», 
«UMC» та «Укртелеком». Для них були запроектовані та по-
будовані лінії зв’язку «Київ — Дніпропетровськ», «Київ — 
Суми — Харків», «Львів — Одеса», «Львів — Ужгород» та ін.

У 2006 р. Ігор Юпин став співробітником ТОВ «Компанія 
«ГазОйл–ТЕК», де працює на посаді заступника директора з ав-
томатизації. Основний напрям роботи компанії — розробки 
проектів АСУ ТП у газовій і газодобувній промисловості.

Найбільшим захопленням життя для Ігоря Івановича 
нині, як і в юності, лишається музика. В час дозвілля він 
співає у  камерному ансамблі «Аколада», у складі якого 
 ставав лауреатом і дип ломантом різних міжнародних 

і  вітчизняних фестивалів 
і конкурсів.

Одружений. Дружина 
Ігоря Івановича, Віра 
Михайлівна, — також 
випускниця Львівського 
політехнічного інституту: 
у 1981 р. вона закінчила 
факультет автоматики. 
Подружжя виховало двох 
синів — Остапа й Тараса, 
які пішли стежиною 
батьків і закінчили 
Львівську політехніку.

Фольклорний фестиваль «Лемківська ватра»,  
23–25 липня 2010 р.
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