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(2013)

Депутат Львівської міської ради

Державний службовець 
7 рангу 4 категорії

Народився 30 квітня 1973 р. у м. Тернополі. Упро-
довж 1989–1994 рр. здобував фах інженера елек-
тронної техніки за спеціальністю «Мікроприлади 

та напівпровідникові матеріали» у Львівському полі-
технічному інституті. А у 2013 р. із відзнакою закінчив 
НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Адмі-
ністративний менеджмент» і здобув кваліфікацію мене-
джера (управителя) з адміністративної діяльності. Нині 
навчається в магістратурі Львівського регіонального інс-
титуту державного управління НАДУ при Президентові 
України за спеціальністю «Державне управління».

Після закінчення школи Андрій працював тока-
рем у ВО «Полярон» (м. Львів), а під час навчання в ЛПІ 
у 1992 р. став заступником брокера у МП ТзОВ «ФРАМ». 
Через півроку обійняв посаду заступника директора під-
приємства. Був виконавчим директором ТзОВ «Львів-
ський центр підприємництва і бізнесу» (з 1998 р.), заступ-
ником директора з логістики, директором з логістики, 
директором з матеріально-технічного постачання, заступ-
ником директора з будівництва у ТзОВ «Світ-Комфорту 
Львів» (2006–2012). У 2013–2014 рр. працював помічни-
ком-консультантом народного депутата І. Д. Фаріон.

Як депутат Львівської міської ради, Андрій Яворсь-
кий бере активну участь у пленарних і позачергових за-
сіданнях, роботі постійних і тимчасових депутатських 
комісій. У складі постійної комісії житлової політики 
ЛМР розробив і впровадив Львівську міську програ-
му доступного житла. Працював над програмою участі 
Львівських ОСББ у програмах комплексної реконструк-
ції та капітального ремонту із застосуванням техноло-
гії термомодернізації. Став ініціатором передбачення 
в міському бюджеті кредитування будівництва житла 
для молодих сімей та молоді.

Андрій Петрович є членом низки інших комісій, 
а також секретарем комісії з інвестицій. Очолює тим-
часову депутатську комісію з питань комунального 
водопостачання та водовідведення та наявності очис-
них споруд у м. Львові. Комісія провела інспекцію 
ЛМКП «Львівводоканал», результатом якої стала низ-
ка позитивних зрушень на підприємстві: воно наре-
шті отримало директора, а не виконувача обов’язків; 
посилилася ретельність контролю за підприємства-
ми, які мають дозволи на понаднормові скидання; 

підписано нову Колективну угоду, яка дала працівни-
кам Львівводоканалу можливість одержувати належ-
ну зарплатню; отримано дозвіл на спецводокористу-
вання тощо.

А. П. Яворський постійно працює зі зверненнями 
громадян; провів 76 прийомів громадян, 126 зустрічей із 
мешканцями округу та понад 100 виїзних зустрічей по 
всій Україні. За час роботи у ЛМР він мав понад десять 
телеефірів, кілька особистих прес-конференцій, висту-
пів на радіо, низку статей у друкованих ЗМІ.

Як і більшість «свободівців», Андрій Яворський брав 
участь у Революції Гідності. Займався переважно орга-
нізацією життєдіяльності та оборони Жовтневого пала-
цу й КМДА.

Коли мова заходить про роки навчання, Андрій Пе-
трович найперше згадує викладача математики ча-
сів свого першого студентства — Ярослава Юрійовича 
Глайдиса. Він навчав студентів сприймати світ як часточ-
ку чогось глобального, що людство тільки-тільки розпо-
чало пізнавати. Усе пояснював за допомогою прикладів, 
а його «фішкою» були алегорії та порівняння. Так, піс-
ля сорокахвилинного пояснення багатомірності просто-
ру шляхом математичного моделювання, яке студентські 
мізки переварювати відмовлялися, він зрештою стер усе 
з дошки й намалював там два овали. «Це — пласкати-
ки, — пояснив Ярослав Юрійович, — для них не існує 
нічого поза поверхнею дошки, вони можуть рухатися 
лише по координатах «X» та «Y», бо двовимірні. А от ти, 
Яворський — тривимірний, тож ходи й постав крапку 
всередину пласкатика. Щойно ти зробив неможливу на 
погляд пласкатика річ: опинився всередині тіла без пере-
ходу його геометричних меж. А для тебе це було просто. 
Так само, як ми цих пласкатиків, сприйматимуть нас чо-
тири- або n-вимірні істоти».

Відтоді минуло 22 роки, та Андрій Яворський і досі 
намагається щодня вчитися нового, припіднімати заві-
су пізнання, розширювати межі можливого… Недарма 
його життєвим кредо став вислів: «Яворського може зу-
пинити тільки він сам». Серед визначальних рис характе-
ру Андрія Петровича — відповідальність, ініціативність, 
наполегливість та вимогливість. Він уміє та любить пра-
цювати з людьми.

Одружений. Виховує сина.
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