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Випускник 
інженерно-будівельного (1980) 
та хіміко-технологічного (2008) 
факультетів

Начальник регіонального відділення 
ФДМУ по Львівській області

Народився 17 травня 1955 р. у селищі Меденичі 
Дрогобицького району Львівської області в ро-
дині Гната Миколайовича (1913–1992) й Анни 

Федорівни (1915–2005) Копачів. Нині проживає в живо-
писному Бориславі на Львівщині.

Упродовж п’яти змістовних і незабутніх років, з 1975 до 
1980 р., Микола Ігнатович здобував на інженерно-будівельному 
факультеті Львівського політехнічного інституту спеціаль-
ність «Промислове і цивільне будівництво» та кваліфікацію 
інженера-будівельника. Під час навчання був старостою групи, 
яка за підсумками змагань між академічними групами фа-
культету (1978) була визнана найкращою та названа іменем 
випускника Львівської політехніки Василя Рагузова.

Подумки повертаючись у часи навчання в альма-матер, 
Микола Ігнатович, звісно ж, пригадує змістовні лекції та 
надзвичайно цікаві, насичені семінарські заняття, улюбле-
них викладачів. Надто ж — доцента кафедри будівельної 
механіки Сергія Михайловича Шаповалова, який при-
щепив своїм студентам любов до професії зодчого, навчив 
тому, що справжній будівничий мусить думати масштабно 
й нестандартно, не боятися фантазувати та мріяти.

Але найбільшим здобутком студентських часів, 
цінністю, яку Микола Ігнатович Копач проніс через усе 
життя, стала щира дружба. Вона виникла в колі юнаків 
і дівчат, які після здачі вступних іспитів проходили вироб-
ничу практику на будівництві нових навчальних корпусів, 
іще не знаючи, що їх зарахують до однієї академічної 
групи. Утверджувалася на лекціях та семінарах, до яких 
студенти групи промислового та цивільного будівництва 
незмінно готувалися разом. Міцнішала під час про-
ходження виробничих практик на будівництві, освоєнні 
цілинних земель. Розквітала на 
спортивних змаганнях і під час 
туристичних походів, творчих 
зустрічей. А нині випускники 
1980 р., вже зрілі чоловіки та 
жінки, серед яких є науковці, 
бізнесмени, держслужбовці, 
інженери й архітектори, свято 
бережуть і плекають цю дружбу, 
як і в юності.

У 2008 р. у стінах Національ-
ного універистету «Львів ська 

політехніка» М. І. Ко пач здобув і другу освіту за спеціаль-
ністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» 
(кваліфікація — «інженер-хімік-технолог»).

Сьогодні за плечима Миколи Ігнатовича — понад 
40 років загального робочого стажу. Пройшовши шлях 
від електрокарщика до держслужбовця, він здобув низку 
безцінних навичок і трудовий досвід у різних сферах, яким 
може заслужено пишатися.

Упродовж 1972–1973 рр. працював на Дрогобицькому 
плодоконсервному заводі: електрокарщиком, слюсарем 
і машиністом холодильної установки. У 1973–1975 рр. 
служив у лавах Збройних сил. Опісля отримав досвід 
роботи майстра та старшого виконроба ремонтно-буді-
вельної дільниці в Дрогобицькому спецрембудуправлінні 
(1980–1995). Упродовж 1995–2006 рр. обіймав посади 
начальника відділу та начальника управління капіталь-
ного будівництва в АТ «Нафтопереробний комплекс 
Галичина». У 2006–2007 рр. М. І. Копач — заступник ди-
ректора з капітального будівництва СП «Західна нафтова 
група»; у 2007–2012 рр. — заступник голови правління — 
директор з капітального будівництва та реконструкції 
ЗАТ «Херсонський нафтопереробний завод». Із вересня 
2012 р. був помічником-консультантом народних депута-
тів України К. Т. Ващук та І. М. Єремєєва.

18 квітня 2013 р. Микола Ігнатович Копач призначений 
начальником регіонального відділення Фонду держмайна 
України по Львівській області. Колектив відділення цінує 
його як фахового керівника, виваженого та толерантного 
державного службовця і просто доброзичливу людину.

Щасливо склалося й особисте життя Миколи 
Ігнатовича. Разом із дружиною, Оксаною Михайлівною, 

виховав двох синів: Андрія 
та Ігоря. Андрій, як і батько, 
закінчив Львівську полі-
техніку, зараз працює ди-
ректором Львівської філії 
ПАТ «Укрнафтахімпроект». Ігор 
здобув освіту у Львівському 
державному університеті імені 
Івана Франка. А найбільша втіха 
Миколи Ігнатовича Копача сьо-
годні — улюблені онуки: Зорян, 
Настуся та Марко.Микола Ігнатович у сімейному колі
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