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Випускник  
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Голова правлінь  
ТОВ НДВП «Пролог»  
та ТОВ «Пролог ТД».

Інженер-будівельник, магістр  
ділового адміністрування

ЙОВБак 
іван іванович
Випускник  
механіко-технологічного 
факультету  
(2008)
Директор МПП «Колосок»

Народився у м. Львові в 1958 р. Батько, Юрій 
Мирославович Гаврилів, був педагогом, відомим 
у наукових колах СРСР механіком, канд. техн. наук, 

доцентом кафедри опору матеріалів Львівського політех-
нічного інституту.

У 1975–1980 рр. Мирослав Гаврилів навчався у ЛПІ за 
спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» 
у групі ПЦБ-4 ім. В. Рагузова (куратор — канд. техн. наук 
С. М. Шаповалов). До роботи в науково-дослідному секторі 
його залучив канд. техн. наук Л. О. Дорошкевич. Наставники 
рекомендували М. Ю. Гавриліва до аспірантури.

Працював у Львівському обласному штабі студентських 
загонів: старшим інженером з техніки безпеки (1980–1884), 
головним інженером, командиром обласного будзагону 
(1986–1989). Згодом очолив Львівське обласне наукове моло-
діжно-економічне об’єднання «Студентський Львів». У 1991–
1992 рр. М. Ю. Гаврилів навчався у Львівському інституті ме-
неджменту під керівництвом д-ра екон. наук В. М. Пинзеника.

У 1990 р. заснував ТОВ НДВП «Пролог», яке в 1993 р. у парт-
нерстві зі шведською компанією АТ «Акзо Нобель» почало за-
стосовувати технології поверхневої обробки мінеральних 
добрив на підприємствах азотної промисловості України, а на-
далі — промислові технології із використанням поверхнево-
активних речовин у гірничорудній промисловості. Понад де-
сять років Мирослав Юрійович присвятив упровадженню 
технологій із застосуванням ПАР у дорожньо-будівельній га-
лузі. Засновник ТОВ «Пролог ТД» (2003) — постачальника 
компонентів для бітумних емульсій та асфальтних домішок. 
На підприємстві діє вимірювальна лабораторія. Вона є базою 
для проектно-пошукової роботи студентів Львівської полі-
техніки. М. Ю. Гаврилів — член редколегії часопису «Дорожня 
галузь України». Почесний дорожник України.

Президент-засновник ГО «Ротарі Клуб Львів». У 2011–
2012 рр. виконував обов’язки губернатора «Ротарі 
Інтернешнл» щодо Ротарі Клубів Білорусі, Польщі, 
України. Брав участь у вакцинації від поліомієліту 
в Західній Україні (1992), співавтор програми «Коронари», 
завдяки якій в обласній лікарні було відкрито друге кар-
діохірургічне відділення (1996). Сприяв створенню Ротарі 
Клубів у 11 містах України. Член Товариства Поля Гарріса, 
донор фундації «Ротарі Інтернешнл».

Одружений із Галиною Новоженець — художницею,  
педагогом, канд. мист. Львівської академії мистецтв. 
Донька Ганна — мистецтвознавець, навчається у аспіран-
турі ЛАМ. Одружена, мати двох дітей. Донька Калина — 
студентка Інституту архітектури Львівської політехніки.

Народився 20 вересня 1960 р. у с. Новоселиця 
Мукачівського району Закарпатської області. 
Здобув кваліфікацію техніка-механіка у Сваляв сь-

кому політехнікумі, згодом закінчив Львівський політех-
нічний інститут, де здобув фах механіка промисловості.

Засноване в 1996 р. МПП «Колосок», яке очолює Іван 
Іванович Йовбак, від початку спеціалізувалося на випіканні 
хлібобулочних виробів, зокрема традиційних сортів хліба. 
Взявши за основу роботи орієнтацію на якість продукції, 
МПП «Колосок» випікає хліб традиційним опарним ме-
тодом, без використання розпорошувачів і наповнювачів. 
Підприємство швидко завоювало довіру жителів Мукачева: 
пекарня забезпечує 40% загальноміського обсягу спожи-
вання хлібобулочних виробів, зокрема постачаючи продук-
цію до більшості закладів освіти й охорони здоров’я. В місті 
працюють два фірмові магазини МПП «Колосок».

Підприємство також налагодило виробництво мака-
ронних виробів на вакуумній лінії Дніпропетровського ме-
ханічного заводу. Особливістю продукції МПП «Колосок» 
є використання високоякісного борошна та практично 
цілковита відмова від хімічних добавок і барвників. Тому 
вироби підприємства висококонкурентні як на вітчизня-
ному ринку, так і на закордонних.

Нині одним із пріоритетів роботи МПП «Колосок» є 
виробництво концентрованих яблучних соків. Проект із 
виробництва сокових концентратів підприємство здійснює 
з 2002 р. спільно з німецькою фірмою «Янке Фруктзефте-
Концентрат Гмбх & КоКТ». Потужні, високорентабельні 
преси дозволили підвищити закупівельні ціни на фрукти, 
які раніше за безцінь вивозилися за межі області. Тож 
діяльність МПП «Колосок» сприяє відродженню промис-
лового садівництва на Закарпатті. Разом із однодумцями 
фірма ініціювала створення Спілки садівників Закарпаття. 

Головний принцип діяльності підприємства: «Інтерес 
споживача — понад усе». Його дружній колектив налічує 
60 працівників і з оптимізмом дивиться у майбутнє. А в 
2003 р. за підсумками Всеукраїнського конкурсу керівник 
МПП «Колосок» Іван Йовбак був визнаний переможцем у номі-
нації «Кращий роботодавець року в харчовій промисловості».

І. І. Йовбак був неодноразово обраний депутатом 
Мукачівської міської та Закарпатської обласної рад, депу-
татом Закарпатської ОДА він є й сьогодні. Нагороджений 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Дружина Івана Івановича, Оксана Юріївна, працює ди-
тячим лікарем. Подружжя виховало двох дітей: сина Юрія 
та доньку Яну.




