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Народився 24 червня 1960 р. у м. Дрогобичі 
Львівської області. Першу вищу освіту здобув 
в Українському заочному політехнічному інсти-

туті імені І. З. Соколова у м. Харкові за спеціальністю 
«Автоматизація та комплексна механізація хіміко-техно-
логічних процесів» (1987). Згодом Роман Ярославович 
 суттєво та ґрунтовно удосконалив знання, закінчивши 
Державний економіко-техно логіч ний університет транс-
порту (2011), Національний університет «Львів ська полі-
техніка» (2012). Досконально 
ос воїв фах за спеціальністю 
«Елек тричний транспорт, 
електровози та електропоїзди» 
(магістр з електромеханіки).

Трудовий шлях розпочав 
ще у 1977 р. токарем Дрого-
бицького експериментально-
механічного заводу. Після 
служби в армії працював тех-
нологом цеху установи 
ВЛ 315/40. Упродовж 1999–
2009 рр. обій мав посаду ди-
ректора Промис лово-вироб-
ничого інноваційного центру 
«Захід енерго». З 2009 р. — 
перший заступник голови правління з економіки, 
 виконувач обов’язків голови правління ВАТ «ЛЛРЗ».

З 2010 р. обіймає посаду голови правління 
ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний за вод» — 
 одного з провідних підприємств України. ПрАТ «ЛЛРЗ» 
динамічно розвивається і якісно надає послуги з ремон-
ту та модернізації рухомого складу залізниць. У досяг-
неннях і здобутках заводу — чимала заслуга Р. Я. Яре-
ми, який не лише визначає стратегію підприємства, 
а й піклується про комфортні умови праці трудового 
 колективу.

Завдяки організаторським здібностям, професі-
оналізму Романа Ярославовича створені сучасні ро-
бочі місця, постійно впроваджуються прогресивні 
інновації. Завод успішно здійснює середній та капітально-
від нов лювальний ремонти магістральних електровозів 
як постійного, так і змінного струму; промислового за-
лізничного транспорту та тягових агрегатів кар’єрних 

електровозів. Ремонтує тягові двигуни, допоміжні елек-
тричні машини, колісні пари. 

У структурі підприємства — п’ять основних це-
хів (локомотивоскладальний, електромашинний, заго-
тівельний, колісний, апаратний) та п’ять допоміжних 
(ремонтно-будівельний, інструментальний, енергетич-
ний, транспортний, ремонтно-механічний), база відпо-
чинку «Джерело». 

Підприємство неоднора зово нагороджувалося «Зір кою 
якості» і визнавалося «Підпри-
ємством року» Національно-
го рейтингу якості товарів та 
послуг України, є переможцем 
конкурсу «Обличчя міста» у но-
мінації «Львів промисловий». 
Серед багатьох нагород голо-
ви правління ПрАТ «ЛЛРЗ» 
Р. Я. Яреми — Почесна грамо-
та Кабінету Міністрів Украї-
ни, подяки та почесні грамоти 
Державної адміністрації заліз-
ничного транс порту України, 
Міністерства інфраструкту-
ри України, відзнаки «Золо-
тий герб м. Львова», «Керівник 

року — 2010», «Золотий знак» Українського союзу промис-
ловців і підприємців. Також за значний особистий внесок 
у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток незалежної Української держави, ваго-
мі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю Рома-
ну Ярославовичу присвоєно почесне звання «Заслужений 
 машинобудівник України» (2011).
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