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Народився 5 квітня 1963 р. у Львові. Батько Іван
Андрійович працював провідним інженером
Львівського заводу фототелеграфної апаратури,

мама Анісія Олександрівна викладала у Львівському лісо-
технічному інституті.

Ще у шкільні роки Тарас захопився електронікою, тому
після успішного закінчення львівської середньої школи
№ 51 у 1980 р. вступив на електрофізичний факультет
Львівської політехніки, обравши перспективну спеціаль-
ність — «Напівпровідники та мікроелектронні прилади».
На щастя, при цьому не довелося облишити ще одне вели-
ке захоплення — відразу після вступу був залучений до ігор
за збірну команду факультету та інституту з футболу.

Висококваліфіковані викладачі інституту допомогли
здобути якісні професійні знання, розвивали інтелект, во-
лю, формували наполегливість у досягненні поставлених
цілей. Особливо Тарас Іванович дякує за наставництво
М. М. Берченку. На формування особистості юнака, певна
річ, не могло не вплинути і середовище здібних, розумних,
творчих та честолюбних студентів. А який колективістсь-
кий досвід здобувався у будзагонах!

З відзнакою закінчивши виш, 1985 р. розпочав трудову
діяльність інженером-конструктором в СКБ «Фотон»
Львівського заводу фототелеграф-
ної апаратури. Уже через два роки
керівництво підприємства доручи-
ло молодому спеціалістові ведення
окремого проекту, до реалізації яко-
го були залучені провідні інститути
Москви та Києва.

Спілкування із представниками
наукової еліти відкриває Тарасові
очі на економічні аспекти діяль-
ності підприємств та економічні
процеси, що відбуваються в дер-
жаві, впливає на його світоглядні
орієнтири. Відтак він розпочинає
свою громадську та політичну
діяльність. Спочатку на рідному за-
воді. У 1990 р. обраний депутатом
Франківської районної ради народ-
них депутатів першого демокра-
тичного скликання.

Від 1991 р. Т. І. Колтик займається підприємницькою
діяльністю, зокрема як виконавчий директор ТзОВ
«Львівські цінні папери» бере безпосередню участь у ста-
новленні в Україні фондового ринку. Здобувши другу
вищу освіту вже на економічному факультеті Львівської
політехніки, працює над дисертацією на тему «Управ-
ління фінансами корпорацій».

Протягом кількох років обирався головою ревізійної
комісії ВАТ «Бориславський озокерит» та головою спосте-
режної ради ВАТ «Чортківська кондитерська фабрика».
З 2002 р. очолює ТзОВ «ТІК ЛТД» (м. Львів).

І що більшого Тарас Іванович набував досвіду, що біль-
шого досягав успіху, то пекучішою ставала потреба чистити
хащі економічних і політичних перешкод для успішного
розвитку цілої громади. Саме через це 2001 р. повернувся
в політику, очоливши спочатку Львівський міський, а зго-
дом обласний комітет партії «Солідарність».

На президентських виборах 2004 р. брав активну участь
у виборчій кампанії В. Ющенка. Нині є членом президії
Львівської міської організації партії «Народний союз
«Наша Україна».

З 2006 р. — депутат Львівської обласної ради. Є членом
Президії обласної ради та головою постійної комісії з питань

депутатської діяльності,етики та рег-
ламенту.

Життєвий тил невгамовного
пана Тараса боронить ніжністю і
теплотою дружина Ольга Іванівна.
У 1985 р. вона з відзнакою закінчи-
ла хіміко-технологічний факультет
Львівського політехнічного інсти-
туту. Нині працює на підприємстві
разом із чоловіком і також зай-
мається громадською діяльністю.
Вони виховали двох доньок —
красунь і розумниць. Старша Окса-
на закінчує у Києво-Могилянській
академії магістратуру за спеціаль-
ністю фінанси та кредит і працює
у Фонді державного майна України.
Молодша Олена у цьому ж виші
опановує спеціальність «політо-
логія».Збірна електрофізичного факультету з футболу, 1982 р.


