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ФЕдак 
Тарас Васильович

Випускник  
електроенергетичного 

факультету (1980)

Депутат Львівської 
обласної ради VІ скликання, 

голова постійної комісії 
з питань інвестиційної та 

регуляторної політики, ПЕК, 
енергоефективності і розвитку 

підприємництва

Народився 26 квітня 1958 р. у м. Самборі Львівської 
області в родині службовців. У 1975 р. закінчив за-
гальноосвітню середню школу № 1 м. Самбора, 

а в 1980 р. — електроенергетичний факультет Львівського 
політехнічного інституту, де здобув спеціальність інженера-
електрика. Тарас Васильович ніколи не зупиняється на досяг-
нутому, постійно вдосконалює свій професійній і науковий 
рівень. У 2001 р. він захистив дисертацію на тему «Регіональні 
фактори забезпечення конкурентоздатності продукції» та 
здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Є ав-
тором понад десятка статей у різних наукових виданнях.

Трудову діяльність Т. В. Федак розпочав на Львівському 
об’єднанні радіотехнічної апаратури (ЛОРТА), де пройшов 
шлях від інженера-технолога до заступника директора.

З вересня 1994 р. працював начальником управління 
промисловості, транспорту і зв’язку Львівського облви-
конкому, а з листопада 1994 р. — начальником управління 
промисловості, транспорту і зв’язку Львівської облдержад-
міністрації. З лютого 1999 р. до липня 2001 р. був заступ-
ником голови Львівської облдержадміністрації, з 2001 до 
липня 2002 р. — першим заступником голови Львівської 
облдержадміністрації, а з липня 2001 р. до травня 2006 р. — 
заступником голови Львівської обласної ради.

Із травня 2006 р. працював заступником голови 
Львівської облдержадміністрації. Під керівництвом Тараса 
Федака у структуру облдержадміністрації було вперше 
впроваджено управління державними корпоративними 
правами, в роботі якого систематизовані підходи до управ-
ління державним майном у промисловому комплексі.

У 2010 р. добровільно пішов із державної служби та 
перейшов працювати до реального сектору економіки — 
енергетики. Сьогодні Тарас Васильович активно займа-
ється питаннями впровадження проектів відновлюваль-
ної енергетики на теренах України та Львівщини зокрема.

У 2001 р. громада м. Самбора обрала Тараса Федака де-
путатом Львівської обласної ради. Згодом його двічі пере-
обирали й нині Тарас Васильович — депутат VІ скликання 
Львівської облради, голова постійної комісії з питань ін-
вестиційної та регуляторної політики, ПЕК, енергоефек-
тивності і розвитку підприємництва.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1134 
від 4 вересня 2001 р., Т. В. Федаку присвоєно 3 ранг державного 
службовця. Нагороджений Почесною грамотою Президента 
України, подяками голови Верховної Ради України і прем’єр-
міністра України.

Одружений, має двох дітей.

Філь (гИРИлО) 
адріана Михайлівна
Випускниця  
інституту економіки 
і менеджменту (2009)

Керівник відділу 
зовнішньоекономічної 
діяльності та маркетингу 
ТОВ «Авто Стандард Україна»

Народилася 26 червня 1987 р. у м. Львові. З дитинства 
мріяла подорожувати — мандруючи різними краї-
нами пізнавати світ, вивчати культуру та звичаї різ-

них народів. Дитяча мрія А. М. Філь почала реалізовуватися 
у 2004 р. під навчання в Інституті економіки і менеджменту 
НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності». У 2008–2010 рр. про-
ходила магістерську програму «Master of Business and 
Administration» в Університеті м. Ювяскула (Фінляндія). 
У 2006–2009 рр. — член міжнародної молодіжної організа-
ції AIESEC, у межах якої організовувала локальні проекти 
щодо розвитку туристичної галузі Львова, брала участь 
в міжнародних соціальних проектах, виступала на міжна-
родних конференціях. У 2009–2010 рр. — організатор між-
народних конференцій в м. Хельсінкі (Фінляндія).

З 2010 р. й досі — керівник відділу ЗЕД та маркетингу 
ТОВ «Авто Стандард Україна» (asg.ua). АСГ є одним із 
найбільших дистриб’юторів автотоварів в Україні (оливи, 
автохімія, акумулятори, автозапчастини і аксесуари); 
співпрацює з понад 70 постачальниками і виробниками 
автотоварів із Європи, Азії, СНД та України. У кризовому 
2014 р. АСГ виготовило якісний вітчизняний бренд VipOil, 
у розробці та виході на ринок якого А. М. Філь взяла без-
посередню участь. Упродовж останніх п’яти років ор-
ганізувала 15 поїздок для понад 300 клієнтів ТОВ «Авто 
Стандард Груп». АСГ підтримує низку соціальних проек-
тів Львова, зокрема туристський клуб «Манівці», благо-
дійний фонд Андрія Котельника та інші організації, спря-
мовані на популяризацію спорту серед молоді.

Адріана Михайлівна працевлаштовує талановитих випуск-
ників рідної кафедри Львівської політехніки, проводить май-
стер-класи для студентів. Вона щиро вдячна мудрим викладачам 
альма-матер за розуміння її відсутності на парах у 2008–2009 рр. 
при одночасному навчанні на магістерських програмах в Україні 
та Фінляндії. Згадує, як була відправлена на Всеукраїнську олім-
піаду з менеджменту ЗЕД у м. Донецьк, де у 2008 р. здобула друге 
місце, а в 2009 р. — перше. За час навчання у Львівській полі-
техніці також отримала дві іменні стипендії.

Найбільше захоплення А. М. Філь — мандрівки, від-
відала понад 30 країн. Також колекціонує цукор у пакети-
ках з різних країн (понад 3000 шт. з близько 50 країн), кон-
цептуально поєднуючи хобі із життєвим кредо «Зробити 
життя солодким».

Заміжня. Чоловік Григорій також закінчив Львівську 
політехніку та брав активну участь у студентському само-
врядуванні.




