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Випускник 
радіотехнічного 
факультету (1979)

Директор  
західного територіального 
управління 
ПрАТ «Телесистеми України»

Народився 22 травня 1953 р. у м. Львові в сім’ї ро-
бітників Романа Васильовича та Софії Іванівни. 
Здобувши середню освіту й однорічний робо-

чий стаж, був призваний на строкову військову службу, 
яку проходив у роті зв’язку, що обслуговувала польоти 
військової авіації. Це й визначило подальший професій-
ний шлях Романа Романівки: відслуживши, він вирішив 
вступати на радіотехнічний факультет Львівського полі-
технічного інституту, де упродовж 1974–1979 рр. здобував 
спеціальність радіоінженера.

Роман Романович із великою теплотою та вдячністю 
згадує перші лекції з «основ теорії кіл» у корифея радіо-
техніки проф. Юлія Теофановича Величка; важкі, але ці-
каві та дуже потрібні лекційні курси «Електродинаміка» 
й «Антени», які фахово та ґрунтовно подавав доц. Йосип 
Андрійович Захарія, настанови прекрасного педагога та 
мудрого керівника, декана факультету Богдана Андрійо-
вича Мандзія. На думку Р. Р. Романівки, саме високий рі-
вень знань, здобутих у Львівській політехніці, дав йому 
можливість упевнено крокувати життям, опановуючи 
подальші професійні та кар’єрні сходинки.

Під час навчання активно займався громадською ді-
яльністю, організував вокально-інструментальний ан-
самбль, який став лауреатом інститутського конкурсу 
«Весна політехніки».

Закінчивши ЛПІ, Р. Р. Романівка 
перебував на громадській роботі та 
за сумісництвом працював асистен-
том на кафедрі радіотехнічних при-
строїв. У 1981–1982 рр. — помічник 
директора на Львівському заводі ра-
діоелектронної медичної апаратури 
(РЕМА). В 1982 р. обраний головою 
виконкому Брюховицької селищ-
ної ради (смт Брюховичі Львівської 
обл.), а з 1988 до 1990 р. працював за-
ступником голови Шевченківсько-
го райвиконкому м. Львова. За час 
роботи у виконавчих органах оби-
рався депутатом Львівської міської 
ради. У 1990 р. Роман Романович по-
вернувся до науково- виробничого 
об’єднання «РЕМА» як заступник 

 генерального директора. Наступні роки трудової діяль-
ності присвятив галузі телекомунікацій.

У 1996 р. за конкурсом був призначений на посаду дирек-
тора Львівської філії СП «Український мобільний зв’язок» 
(UMC), — першої компанії мобільного зв’язку в Україні. 
З 2003 р. Р. Р. Романівка — заступник директора західного 
територіального управління компанії «МТС-Україна». Він 
зауважує, що, працюючи в «UMC»-«МТС», отримував ве-
лике задоволення від усвідомлення, що має безпосередню 
причетність до створення та надання абонентам технічних 
засобів, завдяки яким вони можуть насолоджуватися спіл-
куванням, незалежно від місця перебування.

У 2009 р. Роман Романівка призначений директором 
західного територіального управління компанії «Теле-
системи України» (PEOPLEnet) — першого 3G-оператора 
в Україні. Управління, яке очолює Роман Романович, роз-
виває мережу швидкісного мобільного інтернету у ві-
сьмох західних областях України, а також проводить 
мережі оптоволоконних ліній на об’єкти для подачі 
 дротового Інтернету.

Р. Р. Романівка цінує розумних, високоморальних та 
інтелігентних людей, незалежно від їхньої освіти чи соці-
ального статусу. Він переконаний, що заможними у цьо-
му світі нас робить не те, що ми отримуємо, а те, що 
віддаємо. І якщо людина наполегливо працює над по-

ставленою метою, мета, зрештою, по-
чне працювати на неї. Сьогодні ж як 
ніколи актуальним вважає гасло: «Не 
думай, що тобі дає Україна, думай, що 
ти даєш Україні».

Захоплюється музикою, літерату-
рою, театром і кіно, а ще займається 
гірськолижним спортом, плаванням 
і туризмом.

У 2007 р. у житті Романа Романови-
ча сталася сумна подія — пішла з жит-
тя його кохана дружина Лариса. Але 
нині опорою та підтримкою для нього 
є донька Уляна, зять Михайло і двійко 
прекрасних онуків — Ромчик та Анну-
ся. Донька та зять Р. Р. Романівки — та-
кож випускники Львівської політехні-
ки, працюють у компаніях зв’язку.
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