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Народився 23 травня 1963 р. у с. Вовковиї Демидівського 
району Рівненської області в сім’ї Михайла Адамовича 
та Параскеви Йосипівни Корнійчуків. У 1980 р. закін-

чив Вовковиївську середню школу, впродовж 1980–1981 рр. 
навчався в ПТУ № 1 м Луцька. Після закінчення училища пра-
цював слюсарем 3 розряду на Запорізькому автомобільному за-
воді та солодовником 3 розряду на Вовковиївському пивзаводі. 
В 1981 р. був призваний до лав армії. У 1983 р. О. М. Корнійчук 
вступив на підготовче відділення архітектурного факультету 
Львівського політехнічного інституту. Вирішальною у про-
фесійному виборі стала підказка тітки, Ольги Адамівни. «Вона 
бачила, що я маю хист до малювання, — згадує Олександр 
Михайлович, — і наполягла, аби не полишав того».

У 1989 р., закінчивши Львівську політехніку, Олександр 
Корнійчук розпочав працювати інженером районного АПБ 
м. Здолбунів. Здібності молодого фахівця не залишилися 
поза увагою керівництва, тож у 1992 р. його призначили го-
ловним архітектором м. Здолбунів. На цій посаді Олександр 
Михайлович пропрацював до 1998 р. З 1999 р. був інжене-
ром-будівельником у кооперативі «Граніт» у смт Квасилів, 
паралельно вивчаючи основи комп’ютерної майстерності 
в Рівненському сільськогосподарському технікумі. Упродовж 
2000–2001 рр. — інженер-архітектор в ОП «Здолбунів-
рембуд» (смт Квасилів), з 2001 до 2002 р. — головний спеці-
аліст-архітектор РВКП «Укооппроект» (м. Рівне), у 2002 р. — 
архітектор ПП «Зембудпроект» (м. Рівне).

У 2003 р. О. М. Корнійчук відкрив власну архітектурну май-
стерню у м. Здолбунів. Попри це, у 2008–2009 рр. працював голов-
ним архітектором проектів ПП «Зембудпроект» (м. Рівне), 
у 2009 р. — ТзОВ «Здолбунівзем» (м. Здолбунів), у 2010–
2012 рр. — ПП «Архбудсервіс» (м. Рівне). Архітектурна май-
стерня О. М. Корнійчука займається архітектурним проектуван-
ням, дизайном інтер’єрів, екстер’єрів, меблів, печей для лазень. 
Географія роботи майстерні охоплює Рівненську, Волинську, 
Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську (Буковель), Одесь-
 ку, Київську області та м. Київ. Проекти Олександра Михайлови-
 ча представлені в Литві, Росії та Туркменістані. Олександр 
Корнійчук співпрацює зі скульптуром Володимиром Бори со-
вичем Шолудьком, зокрема одним із результатів цієї співпраці 
став проект пам’ятника Степану Бандері в м. Здолбунів.

Роки навчання були дуже багатими на події та враження. 
Упродовж 1984–1988 рр. Олександр Михайлович викону-
вав обов’язки спорторга архітектурного факультету. У сту-
дентські роки він брав участь у будівництві м. Славутич. 
Був також учасником різних мистецьких акцій, вечорниць, 
зокрема фестивалю «Весна політехніки».

Народився 22 квітня 1963 р. у м. Комарному 
Городоцького району Львівської області. 
У 1978 р., закінчивши вісім класів Комарнівської 

середньої школи, вступив до Погірцівського ПТУ. Після 
закінчення училища працював у реставраційній май-
стерні м. Львова.

Упродовж 1982–1984 рр. служив у лавах Збройних 
сил СРСР. У 1984 р. вступив на архітектурний факультет 
Львівського політехнічного інституту. А. А. Грімнак був 
активним студентом, постійним учасником різноманіт-
них мистецьких заходів. Велике захоплення у студен-
тів викликали його пантомімічні виступи. Багато яскра-
вих спогадів береже пам’ять і про участь у будівництві 
м. Славутича Чернігівської області.

У 1989 р. А. А. Грімнак закінчив Львівську політехніку, 
здобувши фах архітектора. У цьому ж році обійняв посаду 
інженера-архітектора в Городоцькій філії Львівського об-
ласного проектно-виробничого архітектурно-плануваль-
ного бюро. Тут пропрацював 21 рік. За цей час спроектував 
велику кількість приватних котеджних будинків, 16 цер-
ков, зведених у селах Львівської області та м. Городку, а 
також низку магазинів та інших об’єктів соцкультпобуту.

Сакральна архітектура Андрія Андрійовича вирізня-
ється особливим характером композиції — позначена 
рисами неокласицизму та класицистичного модерну. 
Роботи А. А. Грімнака є відображенням традицій україн-
ської архітектури. Для його стилю характерні: горизон-
тальне та вертикальне спрямування руху об’єктів, орі-
єнтація, точка візуального сприйняття, співвідношення 
висоти та об’єму, архітектурна пропорція щодо навко-
лишнього середовища. За основу взято класику. Маючи 
чималий досвід роботи та постійних замовників у сфері 
проектування, А. А . Грімнак вирішив розпочати власну 
справу. У 2010 р. він отримав ліцензію на підприєм-
ницьку діяльність у галузі проектування, а в 2012 р. — 
кваліфікаційні сертифікати «Архітектурне об’ємне 
проектування» та «Розроблення містобудівної доку-
ментації». Андрій Андрійович за період своєї підпри-
ємницької діяльності спроектував церкву в с. Гійчому 
Жовківського району Львівської області. Також під ке-
рівництвом Андрія Грімнака було здано в експлуата-
цію спроектовані ним станцію технічного обслугову-
вання автомобілів у м. Комарному Городоцького району 
Львівської області, різного типу індивідуальні житлові 
будинки та проекти містобудівної документації.

Одружений, має трьох дітей.
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