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Дніпропетровської облдержадміністрації —
головний архітектор області

1976 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський інженерно–будівельний інститут (ДІБІ) за спеціальністю «Архітектура». Після завершення навчання, за рекомендацією керівництва факультету, був направлений на роботу в державний
проектний інститут «Дніпроцивільпроект» (м. Дніпропет
ровськ), де швидко пройшов шлях від архітектора до головного архітектора проектів. Брав активну участь у проектуванні важливих об’єктів у місті та області, у тому числі цирку
на 2000 місць, адміністративної будівлі міської ради, літнього театру в парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. За його проектами збудовані мікрорайон «Карачуни-4»
у м. Кривому Розі, адміністративна будівля на пр. Кірова,
житлові будинки в мікрорайоні Тополя та багато інших.
У 1980‑х рр., за сумісництвом, працював на кафедрі архітектурного проектування ДІБІ як керівник-консультант дипломного та курсового проектування. В квітні 1990 р. разом зі своїм
однокурсником О. Т. Дольніком звільнився з державного проектного інституту і став співзасновником приватної проектної
організації «Среда», де пропрацював до 1998 р. заступником
директора. В цей час за його проектами в м. Дніпропетровську
було збудовано молодіжний житловий комплекс «Зоряний» на
вул. Титова, житловий будинок на вул. Ливарній тощо.
У червні 1998 р. був призначений на посаду головного архітектора м. Дніпропетровська, на якій працював до жовтня 2004 р. За цей час відбулися суттєві зміни у стані забудови
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міста. З 2005 р. працював заступником директора проектної
організації «Студія-7 Лтд», з 2008 р. — керівником Муніципальної архітектурно-планувальної майстерні в м. Дніпропет
ровську та низки інших проектних організацій. У 2006 р. був
обраний депутатом Дніпропетровської міської ради, активно
працював у складі постійної депутатської комісії з питань містобудування та архітектури.
З березня 2014 р. до сьогодні обіймає посаду начальника
Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації — головного архітектора області.
Член творчої Спілки архітекторів з 1983 р. Неодноразово
обирався до Правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки архітекторів України (НСАУ). Заступник голови комісії НСАУ з професійної практики архітекторів. Багато років поспіль призначався головою державної
екзаменаційної комісії на архітектурному факультеті ПДАБА.
І. В. Богданов вважає, що йому пощастило з вибором професії, яка не тільки подарувала радість творчості, а ще й дала
можливість спілкування та співпраці з видатними дніпропет
ровськими зодчими та будівельниками. В ДІБІ його наставниками були: керівник дипломного проекту О. Б. Петров,
а також викладачі В. Є. Горбоносов, О. А. Мирошніченко та
І. Б. Мігай; у Дніпроцивільпроекті: П. Р. Нірінберг, у творчому колективі якого І. В. Богданов працював шість років, до
призначення головним архітектором проектів, Л. С. Супонін,
Є. Б. Яшунський, В. К. Гудзь та багато інших.
На архітектурному факультеті Ігор Валентинович зустрівся зі своєю майбутньою дружиною — Яценко Наталією Євгенівною, з якою одружений вже понад сорок років. Син Андрій — архітектор, закінчив ПДАБА у 2000 р.
Найголовніше хобі Ігоря Валентиновича — це подорожі,
можливість знайомитися з різноманітними містами світу.
Неодноразово відзначений подяками міського голови,
в 2000 р. — орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня УПЦ за активне сприяння і участь у будівництві адміністративно-просвітницького православного
центру в м. Дніпропетровську, в 2004 р. — пам’ятною медаллю «За заслуги перед містом», у 2007 р. — Подякою голови
Дніпропетровської облдержадміністрації, в 2008 р. — почесним званням «Заслужений архітектор України».
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