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Н

ародився 20 листопада 1968 р. у м. Калузі
(Росія). Після народження сина родина переїхала до мальовничого с. Розтоки на Буковині.
У цім селі-мрії, звідки бере початок родовід Ігоря Васильовича Яків’юка, й минали його дитячі роки.
Саме тут, завдяки тихим колисковим пісням бабусі та
гуцульським звичаям, зродилася та міцніла в його
серці любов до рідного краю, до людей і природи.
Саме тут були перші перемоги та поразки. Тут навчили любити музику, спорт і життя. А становленню
особистості сина Ігоря й доньки Жанни, майбутньої
вчительки в рідному селі, неабияк сприяли люблячі
та дбайливі батьки — Василь Дмитрович та Олександра Дмитрівна Яків’юки.
Складною гірською дорогою, небезпечним звивистим серпантином їхала возом Леся Українка з
Вижниці до Буркута. Якби її шлях проліг у наш час,
то велика поетеса добралася б на буркутські лікувальні води не кам’янистим бездоріжжям, а рівненьким заасфальтованим шосе, за доглянутістю й
охайністю якого відчувається рука доброго господаря. Саме таким господарем упродовж десятків років
є батько Ігоря Васильовича Василь Дмитрович
Яків’юк — будівельник-автодорожник, заслужений
будівельник України. Під його керівництвом було
збудовано та реконструйовано чимало буковинських
доріг і мостів. А мати Ігоря Васильовича Яків’юка
Олександра Дмитрівна багато років, аж до виходу на
пенсію, працювала начальником поштового
відділення в Розтоках.
У 1985 р. Ігор Яків’юк закінчив Розтоківську середню школу, якій, до речі, у 2014 р. виповнилося
150 років, і вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту, аби реалізувати заповітну дитячу та юнацьку мрію — піти слідами батька і стати
професійним будівельником доріг. Потім була
армійська служба у прикордонних військах, м. Брест.
У 1992 р. Ігор Васильович закінчив інститут і здобув
професію інженера-будівельника.
З 1993 р. працював на керівних посадах у будівельній галузі. Він задумав і заснував ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія», яке сьогодні є однією
із провідних будівельних організацій України.

Висококваліфіковані працівники підприємства
здійснюють повний цикл житлового та комерційного будівництва, розбудови транспортної інфраструктури, реставрації об’єктів, будівництва котеджних
містечок. Як генпідрядник, ТОВ «ІБК» здійснює ведення всього будівництва, контролює строки та
якість виконаних будівельно-монтажних робіт, розробляє графіки будівництва, проектно-кошторисну
документацію, здійснює технічний нагляд, регулює
фінансування та рух робочої сили, забезпечує постачання всіх необхідних матеріалів та обладнання, має
значну матеріально-технічну базу. Результати роботи компанії у впровадженні будівельних проектів
вимірюються не лише фінансовими показниками, а
й високою професійною репутацією серед замовників — державних і комерційних вітчизняних та
іноземних компаній, співпраця з якими триває вже
не один рік.
Ігор Васильович Яків’юк — фахівець нової генерації. Йому притаманні непересічні організаторські
здібності, далекоглядність, відповідальність і професійна порядність. Прагнучи якнайповніше опанувати найновіші технології, Ігор Васильович
бере участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських
і регіональних конференціях із будівництва,
економічних форумах; постійно працює над удосконаленням свого інтелектуального та професійного
рівня.
Професіоналізм і працелюбність Ігоря Яків’юка
були відзначені подякою, Почесною грамотою та
нагрудним знаком «Знак Пошани» Київського міського голови; медаллю «Золота кельма» Будівельної
палати України; почесною медаллю «На славу
Чернівців»; орденом «За людяність і милосердя»
Міжнародного благодійного Фонду святої Марії за
доброчинну діяльність та вагомий внесок у відродження духовності та моральних цінностей;
Орденом святого Миколая Чудотворця Української
православної церкви Київського патріархату.
Сам же Ігор Васильович стверджує: «Сила
буковинських лісів і гір, міць стрімких річок і Божа
благодать дають мені наснагу в копіткій праці та
в усьому допомагають у житті».
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