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Випускник  
інженерно-будівельного 
факультету  
(1975)

Генеральний директор  
ТОВ «ФАКРО Львів»

Народився 31 серпня 1947 р. в м. Бібрка Пере-
миш лянського району Львівської області в сім’ї 
Воло димира Євстахійовича й Ольги Семенівни 

Корончевських.
У 1962 р., закінчивши вісім класів Бібрської середньої 

школи, вирішив спробувати скласти вступні іспити до Львів-
ського будівельного технікуму. Розглядав цю спробу як пере-
вірку сил для майбутніх вступних іспитів до інституту. Спро-
ба виявилася вдалою, професія подобалася — це й вирішило 
майбутнє Євстахія на найближчі чотири роки. Навчання 
в технікумі стало для нього непоганим стартовим майданчи-
ком: тут знайшов нових друзів, потроху відкривав для себе 
Львів — неймовірне місто, в яке неможливо не закохатися. 
Власне, саме це й сталося із Євстахієм Володимировичем — 
нині він просто не уявляє іншого міста, де міг би жити.

Навчаючись у технікумі, остаточно зрозумів, що про-
фесію обрав правильно — будівництво захоплювало все 
більше. Тому подальший вибір вишу та факультету був 
очевидним. Але перед вступом до омріяної Львівської 
політехніки потрібно було пройти ще одне випробування.

Відразу після закінчення технікуму Євстахій Корон-
чевський був призваний до лав Радянської армії. Два 
з половиною роки служби у війську Євстахій Володи-
мирович донині вважає даремно втраченими. Поряд-
ків і традицій, які панували в армії на той час, не сприй-
має до сьогодні, — чого вартий тільки 
«визвольний похід» 1968 р. до Чехосло-
ваччини, в якому йому довелося брати 
участь.

На час демобілізації Євстахія Корон-
чевського його ровесники вже закінчували 
здобувати вищу освіту, про яку він також 
віддавна палко мріяв. Навчатися на ста-
ціонарі не було можливості, адже в роди-
ні вже був один студент-стаціонарник — 
молодший брат Євстахія Володимировича 
Ярослав, а утримувати одразу двох бать-
кам не дозволяли скромні статки.

Тому Євстахій Корончевський вирішив 
поєднувати вечірнє навчання з роботою 
й почав працювати інженером-будівель-
ником відділу капітального будівництва 
у Львівському обласному відділі народної 

освіти. Одночасно вступив на вечірнє відділення інженерно-
будівельного факультету Львівського політехнічного інститу-
ту. В радянські часи такий спосіб навчання називався «без від-
риву від виробництва». Це непросто: йти на роботу о 8 ранку, 
а повертатися з лекцій о 23. На виконання курсових робіт за-
лишалися вихідні та святкові дні. Багато однокурсників не ви-
тримували такого ритму та навантаження й кидали інститут.

Євстахій Володимирович за час навчання працював ін-
женером виробничого відділу в кількох будівельних органі-
заціях, майстром на будівництві. У червні 1975 р. він захис-
тив диплом і отримав кваліфікацію інженера-будівельника.

Євстахій Корончевський з теплотою згадує своїх ви-
кладачів, особливо тих, хто вмів подати матеріал про-
сто й цікаво, так, аби студенти-вечірники, втомлені піс-
ля тяжкого робочого дня, могли легко його засвоїти. 
Такими, зокрема, були викладач предмету «Будівель-
на механіка», декан інженерно-будівельного факульте-
ту, доц. Михайло Дмитрович Бровченко, викладач фі-
зики, доц. Тетяна Доріанівна Крушельницька, викладач 
дерев’яних конструкцій Кость Васильович Попсуєнко. 
Високий рівень знань, яким віддавна славилася Львів-
ська політехніка, дозволив Євстахію Володимировичу 
впевнено розпочати трудову діяльність і став хорошим 
підґрунтям для подальшого професійного вдосконален-
ня та кар’єрного зростання.

Міжнародний будівельний форум «Батімат», м. Париж, 2007 р.

кОРОнЧЕВСькИЙ  
Євстахій 
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З липня 1977 р. Є. В. Корончевський працю-
вав у об’єднанні «Львівптахопром», упродовж 
шести років здійснював технічний нагляд за 
будівництвом Стрийської птахофабрики. Зго-
дом обіймав посади начальника відділу техна-
гляду, головного інженера-будівельника. В 70–
80-х рр. минулого століття галузь птахівництва 
інтенсивно розвивалася й розбудовувалася. Ро-
бота на будівельних майданчиках дозволила 
Євстахію Володимировичу набути хорошого 
досвіду в цій галузі.

У червні 1998 р. правління польської фір-
ми «ФАКРО» запропонувало Є. В. Корон-
чевському очолити новостворене на базі 
збанкрутілої постачальницької організа-
ції підприємство «ФАКРО Львів». Як один 
зі світових лідерів у виробництві дахових 
вікон, фірма «ФАКРО» поставила завдан-
ня — в найкоротші терміни створити у Львові повноцін-
не підприємство, яке дозволить забезпечувати продукці-
єю східний ринок Європи.

У 1998 р., коли Євстахій Володимирович тільки по-
чинав роботу у «ФАКРО Львів», у штаті працівників під-
приємства налічувалося десятеро осіб, нині ж воно за-
безпечує роботою 350 працівників. ТОВ «ФАКРО Львів» 
сьогодні — це сучасне високотехнологічне підприємство 
з розвиненою структурою продажу, яке забезпечує про-
дукцією ринки України, Молдови, Біло русі, Азербайджа-
ну та Росії. Воно входить у групу « ФАКРО», яка утримує 
17% світового ринку дахових вікон і має підрозділи на 
всіх континентах світу.

Одночасно з розвитком виробництва перед колек-
тивом ТОВ «ФАКРО Львів» постало завдання просу-
вати власний продукт. У 1998 р. ринку дахових вікон 
в Україні не існувало, сам термін «дахове вікно» ро-
зумів мало хто, навіть між спеціалістів будівельної 
галузі. Тому довелося провес-
ти широку й різноманітну ре-
кламну кампанію, надрукува-
ти велику кількість оглядових 
і спеціальних статей у різних 
виданнях. Підприємство орга-
нізовувало семінари, презен-
тації, виставки. Завдяки цій 
роботі сформувався кістяк 
колективу «ФАКРО Львів» — 
торговий підрозділ. Як ге-
неральний директор компа-
нії, Євстахій Корончевський 
проводив одну з перших в 
 Україні презентацій продук-
ції « ФАКРО» для виклада-
чів інженерно-будівельного 
й архітектурного факультетів 
і студентів останнього року 
навчання Львівської полі-
техніки в стінах альма-ма-
тер — в аудиторії, де колись 
слухав лекції з архітектурних 
конструкцій.

Забезпечення стабільного зростання попиту на 
продукцію на українському ринку дало змогу вийти на 
ринки Білорусі, Молдови й Азербайджану.

З 2007 р. Євстахій Володимирович є одночасно ди-
ректором ще одного виробничого підприємства — 
«ФАКРО-TL», яке працює в м. Новограді-Волинському 
Житомирської області. Виробничу діяльність підпри-
ємство розпочало у квітні 2012 р., участь у його від-
критті брав голова Верховної Ради України Володимир 
Литвин.

До очолюваного Є. В. Корончевським підприємства 
прийшло визнання: у 2004 р. ТОВ «ФАКРО Львів» при-
своєне почесне звання «Золота торгова марка», воно 
нагороджене відзнакою «Бізнес-Олімп», яку вручив 
екс-президент України Л. М. Кравчук; у 2005 р. — на-
городою «Європейська якість». Фірма неодноразово 
отримувала медалі «Лідер галузі».

Життєве кредо Євстахія Володимировича: «Напо-
легливою щоденною працею 
можна досягнути дуже бага-
то». Нагороджений орденами 
святого Миколи Чудотворця 
ІІІ ступеня, «За високий про-
фесіоналізм», почесною орден-
ською відзнакою «Суспільне 
визнання» ІІ ступеня, почес-
ною відзнакою Європейської 
Бізнес-Асамблеї (м. Оксфорд) 
«За досягнення високої якос-
ті відповідно до європейських 
стандартів».

Євстахій Корончевський 
одружився в 1974 р. Дружина 
Леся працює директором ма-
лого приватного підприємства. 
Подружжя нещодавно відсвят-
кувало «рубінове весілля». Ма-
ють двох дорослих дітей — 
доньку Ольгу та сина Ігоря. 
Великою радістю для родини є 
чотири чудові онучки: Оленка, 
Надійка, Марічка та Мартуся.

Відкриття нового підприємства «ФАКРО» за участю 
Голови Верховної Ради України В. М. Литвина, м. Новоград-Волинський 

Житомирської області, 2012 р.

У родинному колі на свята, м. Львів, 2014 р.




