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Голова правління — президент Львівської обласної
організації роботодавців транспорту.
Кандидат технічних наук, академік Транспортної
академії наук України. Заслужений працівник
транспорту України

Н

ародився 15 жовтня 1951 р. у родині вихідців із правління – президентом Львівської обласної організації
Жовківського району Львівщини. Ігор Михайло- роботодавців транспорту.На цій посаді він працює донині.
вич — корінний львів’янин, змалку залюблений у місто
Ігор Дума займався і політичною діяльністю.
Лева та прогулянки його старовинними брукованими У 1983–1985 рр. він був депутатом районної ради Червовуличками. Ще юнаком він зрозумів, що найвища наука — ноармійського району м. Львова, у 2002–2006 рр. — депубути мудрим, а найвища мудрість — бути добрим. Цього татом Львівської обласної ради, працював помічником
принципу дотримується все життя.
голови Львівської обласної ради.
Трудову діяльність І. Дума розпочав у 18 років. Ще так
За самовіддану роботу та відмінне виконання своїх
і не відчувши самостійності, незалежності від батьків, обов’язків І. М. Дума був нагороджений орденами
пішов служити до армії. По завершенні служби в 1972 р. «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, медаллю «За трудову відзнабув прийнятий на роботу до Львівського автотранспорт- ку», отримав почесне звання «Заслужений працівник
ного підприємства 14631. Спершу працював слюсарем- транспорту України». У 2008 р. рішенням Європейської
автоелектриком, а згодом завдяки накопиченому досвіду, бізнес асамблеї (ЕВА) на впливовому саміті в англійському
працелюбності та хорошому ставленню до людей одер- містечку Віндзорі був визнаний членом Міжнародного
жав посаду бригадира автоелектриків, став майстром клубу лідерів (ICL) із врученням іменного сертифіката
дільниці, начальником майстерні, заступником головно- Торгової палати долини Темзи (Великобританія). 2010 р.
го інженера та заступником директора. У червні 1988 р. за високу професійну, управлінську майстерність та
Ігоря Думу призначили директором АТП-14631, в якому активну участь у громадському житті був удостоєний
на той час працювало 1500 робітників.
міжнародної нагороди «Лаври Слави».
Працюючи, не забував і про науку. 1982 р. закінчив
Ігор Дума захоплюється автомобілями, інакше не був
Львівський автомобільно-шляховий технікум,а у 1987 р.— би автомобілістом. Він — прихильник швидкості, та
Львівський торгово-економічний інститут. Ігор Дума був лише тоді, коли кермує сам. «За кермом я відпочиваю, —
здібним студентом, швидко засвоював новий матеріал, розповів Ігор Михайлович, — відволікаюся від роботи,
тому без труднощів отримав вищу освіту. У 1997 р. він мене переповнює відчуття дороги».
закінчив аспірантуру Українського транспортного універВиховуючи сина, батьки навчали його, що повага до
ситету та захистив дисертацію на здобуття ступеня канди- людей — понад усе.Він прагне допомагати людям,бути до
дата технічних наук «Координація перевезень автобус- них ближчим, адже тільки завдяки щирому спілкуванню
ним транспортом з іншими видаможна вирішити всі проблеми.
ми в міжнародному сполученні».
І.М.Дума відзначає:«Метою житНаступного року став академіком
тя є довести, що немає непереборТранспортної
академії
наук
них обставин, адже засівати ниву
України. Є автором 10 наукових
добра потрібно так, щоб ніхто,
статей і монографії.
окрім тебе, краще зробити цього не
З 1997 р. І. Дума працював на позміг! Тоді пам’ять людей буде до
саді голови правління ВАТ «Львівсьтебе вдячною!»
ке АТП-14631». 1999 р. на загальних
Та найціннішим досягненням
зборах акціонерів за сумісництвом
Ігоря Михайловича є любляча робув обраний головою правління
дина,якій присвячує кожну вільну
ВАТ «Львівавтотранс».
хвилинку. Разом із дружиною
У травні 2000 р. Ігор МихайлоМарією виховав двох доньок —
вич був призначений начальником
Надію та Оксану, які подарували
Львівського обласного автотрансйому чудових онуків Назарчика,
портного управління. Згодом
Аню
та Софійку, які щоденно
Ігор Михайлович з онуком Назаром
І. Дума був обраний головою
тішать дідуся.
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