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Випускник  
радіотехнічного факультету 
(1968)

Голова ради Львівського обласного 
об’єднання організацій роботодавців, 
член правління Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності України, 
голова наглядової ради 
Страхової компанії «Дністер»

Народився 28 березня 1945 р. у Перемишльському 
повіті (Польща) у багатодітній сім’ї. Згодом роди-
ну Риваків під час операції «Вісла» переселили на 

Львівщину. У 1963 р. Іван Миколайович із золотою медаллю 
закінчив Родатицьку середню школу Городоцького району 
Львівської області. З юних літ мав здібності до точних наук, ва-
била техніка, інженерна справа. А оскільки на той час професія 
інженера-радіотехніка була особливо популярною, Іван Ривак, 
зрештою, зупинив свій вибір саме на ній і вступив на радіотех-
нічний факультет Львівського політехнічного інституту.

У 1968 р. закінчив Львівську політехніку. Молодого спе-
ціаліста направили до Львівського науково-дослідного інс-
титуту медичної апаратури, де він два роки працював мо-
лодшим науковим співробітником. Але бунтівна, небайдужа 
вдача Івана Миколайовича не дозволила йому день у день 
займатися одноманітною скрупульозною роботою — нео-
дмінним атрибутом наукових пошуків у галузі точних наук. 
Тому він обрав для себе іншу сферу і тривалий час профе-
сійно займався громадсько-політичною діяльністю.

Шість років Іван Ривак присвятив роботі на вироб-
ничому об’єднанні «Львівхімсільгоспмаш», де пройшов 
шлях від керівника майстерень до начальника цеху. Брав 
активну участь у громадському житті підприємства, ко-
лектив «Сільмашу» обирав його першим заступником го-
лови профкому. А в 1986 р. І. М. Ривак розпочав роботу 
на виборній посаді голови комітету народного контро-
лю Личаківського району м. Львова. З кінця 80-х рр. Іван 
Миколайович бере активну участь у процесах українсько-
го національного відродження. Він був одним з ініціаторів 
створення первинних осередків товариства «Просвіта» та 
Народного Руху України в Личаківському райвиконкомі.

Як активний прихильник рин-
кової економіки, Іван Ривак за-
вжди прагнув відроджувати давні 
традиції українського підприєм-
ництва та фінансово-кредитної ді-
яльності, стояв на позиціях захис-
ту вітчизняного товаровиробника. 
Щоб успішно працювати на цій не-
легкій ниві у час економічних пе-
ретворень, у 1996 р. він здобув еко-
номічну освіту в Тернопільській 
академії народного господарства.

Іван Миколайович став ініціатором відродження То-
вариства взаємних обезпечень «Дністер», засновано-
го ще в далекому 1892 р. Почесними президентами цьо-
го товариства свого часу були митрополити Сильвестр 
Симбратович та Андрей Шептицький. У 1991 р. І. М. Ри-
вака обрали головою правління Акціонерної страхової 
компанії «Дністер» — знаної сьогодні фінансово-кре-
дитної установи Західної України, основне завдання якої 
полягає у страховому захисті майнових інтересів укра-
їнських підприємців і громадян. У 2006 р. Іван Мико-
лайович обійняв посаду голови спостережної ради ВАТ 
«АСК « Дністер».

Доброю традицією страхової компанії, яка постійно 
допомагає інвалідам, соціально незахищеним верствам 
населення, духовним, культурним і спортивним товари-
ствам, є благодійність, а голова її спостережної ради — 
член редакційної колегії всеукраїнського часопису для ін-
валідів «Благовіст».

Іван Ривак — активний учасник громадського і полі-
тичного життя Львівщини та України. Він — голова ради 
Львівського обласного об’єднання організацій робото-
давців, член правління Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності України. Неодноразо-
во був призначений членом правління Пенсійного фон-
ду України, Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві України. Обирали Івана Мико-
лайовича й головою громадської ради при обласній по-
датковій адміністрації, членом Національної тристо-
ронньої соціально-економічної ради при Президентові 
України та головою Львівської тристоронньої соціально-
економічної ради. У 2008 р. він став першим заступником 

голови ради Федерації роботодав-
ців України.

Щасливо склалося й особисте 
життя Івана Миколайовича Ривака. 
Його дружина, Зоя Миколаївна, — 
також випускниця Львівської полі-
техніки (факультет технології ор-
ганічних речовин). Подружжя 
Риваків виховало двох синів — Ан-
дрія та Миколу. А нині серця дідуся 
та бабусі звеселяють онучка Ярина 
та онук Максим.

Іван Ривак у складі делегації України на засіданні 
Генеральної Асамблеї МОП, Женева, 2006 р.
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