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у|з'!зд
постАновА

м. (и|в ]\! 6з-1

1.0.€вдокимова

[1ро п1дтверр!(ення повнова}1(ень
делегат1в \/! 3'[зду [1рофсп!лки
прац!вник1в зв'язку )/кра[ни

!1 3']зд |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни

постАЁФБ"|[{€:

Брахувати пропозиц1| пост|йно д|тоно| 1!1андатно] ком|с|| |{рофсп1лки
та п1дтвеРАити повноваження делегат|в !1 3'!зду |{рофсп!лки прац|вник|в
зв'язку !кра|ни, обраних на зас|даннях виборних орган|в профсп1лкових
орган|зац|й (орган|зац|йних ланок) опо пАт ''9кртелеком'', опо г{Ат
")/крпотпта'', Ф|!|!о дп ''9кра|нський дерх{авний центр рад|оиастот'', Ф|{Ф
1{онцерну РР1, Фдеського обкому профсп|лки прац|вник|в зв'язку, 1{и|всько]
м|сько| профсп|лки прац|вник|в зв'язку, первинних профсп|лкових
орган|зац|й: профкому апарату |$ |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра?ни,
|{рА1 ''|{и|встар'' (список додаеться).

!
|оловупочий на \/!3,|}д! 11рофсп!лки 

/Апрац|вник!в зв'язку )/кра|ни \4_ ' |



[оёатпок
0о постпановтл /! 3'[з0у [!рофсп!лкъо
пр ац! в ншк! в з в' язку |кр а|нш

в!ё 30.11'2017 ]''|ё бз-]

список

1. €тародуб

делегат!в \/[ 3'!зду 11рофсп1лки прац1вник1в 3в'я3ку )/кра|ни

- голова |[рофсп|лки прац|вник|в зв'язку
Р1икола Р1ихайлович 9кра!ни

2. Альперович - голова )(арк|всько| обласнот орган|зац||
Бдуард Р1ихайлович профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| уд[1пз

3. Андр!пок

''9крпотшта''

- голова Болинсько| обласно| орган1зац|]
Балецтина €тепан!вна профсп|лкипрац!вник|взв'язкудирекц||удг1ш3

''9крпотпта''

- голова Фдесько| обласно| орган|зац||
€ерг1й 1!!иколайович профсп|лки прац|вник1в зв'язку дирекц|| удппз

''9крпошлта''

5. Б!лоус _ голова первинно| профсп|лково| орган|зац1|
Балентина ]ван!вна уд11п3 ''!крпотпта''

6. Б!лоус
Ёатал!я |ван1впла

7. Богдан

- голова профсп|лково| орган|зац|| Б|нницько|
ф1л1| пАт''9кртелеком''

_ голова первинно| профсп|лково| орган|зац||

8. Богомаз
Балентина Федор!вца

"||годмила Р1икола|вна 1{ентру по1штового зв'язку ]\ч 1 1&]всько|
м|сько] дирекц|| г!Ат'')/крпо1шта''

- голова первинно| профсп|лково| орган|зац||
1-{ентру по1штового зв'язку }гэ 2 !онецько]
дирекц|| уд11пз''}крпотпта''

9. Боднар _ голова первинно| профсп|лково| орган|зац|?
0льга.}!поботиир!вна .|{ьв|всько|дирекц1тудг1п3''9крпо1шта''

10. Бойко - голова !мельницько| обласно| орган|зац1|
{митро 0лексашдрович профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз

4. Блащицький

''9крпошлта''



11. Бойиук
"}!|л|я [ван!вна

12. Бочкарьова

- голова профсп|лково| орган|зац|| )(итомирсько|
ф1л|т пАт''9кртелеком''

- голова профсп|лково] орган|зац!? 3апор|зько!

"[|хобов Андр1[вна ф1л1| пАт''9кртелеком''

13. Бидра - голова профсп|лково] орган|зац|| (и[всько|

"||еон!д Болодимирович м|сько] ф1л1| пАт ''}кртелеком''

14. |алака - голова первинно| профсп!лково| орган|зац||
.|[ариса Болодиплир1вна [оловного навчапьного центру ''3елена Буна

''''удг[г13''9крпо1пта''

15. |ерас1плова - голова !{|ровощадсько| обласно| орган|зац||
|анна 0лег1вна профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц||

удт1пз ''}крпотшта''

16. |ецко - голова 3акарпатсько| обласно] орган1зац|?

17. |!льтайнук
Богдан йосипович

18. |нати!ци!!
1}1икола Р1ихайлович

Басиль .{митровин профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз
''}крпотпта''

- голова |вано-Франк|воько] обласно! орган|зац||
профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удг1п3
''9крпотшта''

- член (ом|тету -|{ьв|всько] обласно| орган|зац||
профсп|лки прац|вник1в зв'язку дирекц|]
удг1п3 ''9крпотшта''

19. {ищук - голова первинно| профсп1лково] орган|зац||

- голова €умсько? обласно] орган|зац||

Анатол!й €тан1славович,{ер:кавного ун!верситету телекомун|кац|й

20. [олока - голова профсп|лково| орган|зац|| Фдесько| ф|л1|
[1ол!на Басил!вна г|Ат ''9кртелеком''

21. €вдокимова
[етяна 0лексанлр!вна ' профсп|лки прац!вник|в зв'язку удт1п3

''9крпотшта''

22.3агоруйко - голова первинно| профсп|лково| орган|зац||
1!1ар!я Б!ктор1вна [ирекц|| обробленнята перевезення по1шти

г|Ат ''9крпогшта''

_ голова профсп|лково| орган|зац1|23.3азимко
|алина Р[ихайл!вна 1{|ровощадсько? ф1л1| пАт ''!кртелеком''



24.3уснко - голова )(ерсонсько! обласно| орган|зац||
[рина Болодимир1вна профсп!лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз

''}крпотшта''

25. 1{авуненко - голова 9ерн!г|всько| обласно{ орган1зац||
Б|ктор Федоровия профсп!лки прац|вник1в зв'язку дирекц|| удг1пз

''}крпотпта''

26. !{аленчук - голова первинно| профсп|лково| орган|зац|{
Ёад!я 1ван!вна ' сп|вроб|тник|в Фдесько] нац|онально] академ||

зв'язку 1м. Ф.€.|1опова

27. }(апор!п - голова профсп!лково] орган|зац|| €умсько| ф|л1?
[вац 1ванович пАт ''9кртелеком''

28. (ирилин - голова профсп|лково] орган|зац|| .[!ьв|всько|
Фльга 1!1ихайл1вна ф!л1| пАт ''!кртелеком''

29. (леванська - голова первинно| профсп|лково| орган|зац1|
[етяна [митр1вна [мельницько| дирекц|| удг{3 ''9крпо1пта''

30. 1{орляк - голова профсп|лково| орган|зац|| 9ерн|вецько|
Балентина 3!цов[!вна дирекц|| удпп3 ''9крпотшта''

31. [(особрпохова - голова,{н|пропетровсько] обласно| орган|заш|?
0льга Болодимир1вна профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз

''}крпо{л:та''

32. (остпок _ голова -[!ьв|всько| обласно| орган|зац||
Басиль 1!1иколайович профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз

''}крпотпта''

33. 1{отлярова - голова первинно| профсп|лково] орган|зац||
}{анна .||еон!д!вна пАт ''}кртелеком''

34. (равченко - голова профсп|лково] орган|зац|| )(ерсонсько|
Флена Болодимир1вна ' 

ф1л1| г1Ат ''}кртелеком''

35. 1{расицька - голова !онецько] обласно| орган|зац||
Ёад!я Басил!вна профсп|лки прац|вник1в зв'язку дирекц|| удппз

''}крпотпта''

36. (узьплак
|рина |ригор1вна

- голова профсп|лково| орган|зац|| {мельницько|
ф1л1| г{Ат''9кртелеком''



37. (узьменко - голова Ёитомирсько| обласно| орган|зац||
-||арисаБолодимир1вна профсп!лкипрац|вник|взв'язкудирекц1|удппз

''9крпошлта''

38. 1{узьменко - голова первинно! профсп|лково| орган|зац||
0льга €ерг|!вна 1нформац!йно- розрахунково| дирекц|| удппз

''9крпо1пта''

39. 1{уриляк _ голова профсп|лково] орган|зац!| 9ерн1вецько|
1ван 1ванович ф1л|| |{А1 '')/кртелеком''

40. |{упшн!р - голова первинно| профсп|лково| орган|зац||
Р1арина Болодимир!вна 1-{ентру по1штового зв'язку ]\ч 2 |{олтавсько]

дирекц|| удт1п3''9крпотшта''

41. .|[евицька - голова профсп|лково| орган|зац|[ 3акарпатсько]
€вген!я €емен!вна ф1л1| г{Ат ''9кртелеком''

42. !исякова - голова профсп1лково] орган|зац|| Р|вненсько|
Ё!на ФлексанАр1вна Ф|л|| пАт ''9кртелеком''

43. .|[онська _ голова 9еркасько| обласно| орган|зац||
}Фл1я Б1тал11вна профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|{ удппз

''9крпотшта''

44. !уцп!||ин _ голова профсп!лково| орган1зац|] 1вано-
Ёатал!я 1гор!вна Франк|всько| ф|л|| г1Ат ''}кртелеком''

45. }1азур - голова первинно| профсп|лково| орган|зац|?
Ёаталя Болодимир!вна |{рофкому апарату 1Б профсп1лки

прац|вник|в зв'язку 9кра|ни

46. Р1акаревич - голова 1{и]всько] обласно| орган|зац||
Балентина |ван!вна профсп1лки прац|вник|в зв'язку удг1п3

''9крпотпта''

47. $1ал|ночка 1 - голова первинно[ профсп|лково| орган|зац||
Б!ктор ||етровин Б|нницько| дирекц1т пАт ''}крпотпта''

48. 1![ехед - голова первинно| профсп|лково] орган|зац||
Андр!йР1иколайович 1{онцернурад|омовлення'рад|озв'язкута

телебачення

49. Р!оскаленко - голова профсп|лково| орган|зац|| т{ерн|г|всько|

Балентина |ван1вна ф1л1| г|Ат ''}кртелеком''



55. 11|ннук

"||гобов ||авл1вна

50. Ёефьодова - голова 1{и|всько] м|сько| профсп|лки
Ёад1я (остянтин1вна прац|вник|в зв'язку

51. Ёоэкк!н - голова 3апор|зько] обласно| орган|зац||
Бадим Р1ихайлович профсп!лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз

52.0садца

''}крпотпта''

- голова [ерноп|льсько| обласно| орган|зац||
Р[ихайло .9рославович профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц1| удппз

53. Фсудар

''9крпотпта''

- голова первинно| профсп|лково| орган!зац||
ФлексанА!а[1етр!вна 1вано_Франк|всько|дирекц|тудпп3''}крпо1пта''

54.11аннук _ голова Б|нницько| обласно| орган|зац||
ФлексанАр Ёауплович профсп|лки прац|вник1в зв'язку дирекц|| удппз

''9крпотшта''

_ голова Фб'еднано| первинно| профсп|лково]
орган|з ац!т дп'' }кра|нс ький дер}кавний це нтр
рад|оиастот''

56. 11оло|цко - заступник голови Фб'еднано! профсп1лково]
0лена }1икола!вна орган|зац1т пАт ''}крпотпта''

57. 11отьомк1н
0лексанлр Б!кторович

- голова 1!1икола|всько| обласно| орган1зац1|
профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| пАт
''9крпотпта''

58. Романк)к - голова профсп|лково| орган|зац|| Болинсько|
Флена Федор1вна ф1л1| г|Ат''}кртелеком''

59. Руль - пров|дний фах|вець торгового в!дд|лу
Ёатал!я }1ихайл!вна )(арк1всько| дирекц1| |{А1 ''}крпотшта''

60. €ав1нова - голова профсп|лково| орган|зац|| )(арк|всько]
0лена |ригор1вна , 

ф|л1| пАт ''9кртелеком''

61. €еверин - голова профсп|лково| орган|зац|] |{олтавсько!
Ёатал!я Андр1|вна ф1л1| г{Ат ''}кртелеком''

62. €оловей _ голова Р|вненсько| обласно| орган|зац!]
ФлексанАр 1![иколайович профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз

''9крпотшта''



б3. €орока - головний бухгалтер 9ерн|г|всько| обласно]
[рина Басил!вна орган|зац|| профсп!лки прац|вник|в зв'язку

дирекц|] удт1п3''9крпотпта''

64. €тепан!ок - нач€ш1ьник [ентру по1птового зв'язку }{! 6

[етяна Басил1вна .{н|пропетровсько| дирекц|т пАт ''}крпотшта''

65. €трслка
0льга 1ван1вна

66. 1опех!на
"[|годмила Арсен!вна '' пАт ''}кртелеком''

б7. [опч1йова
[0л1я 0лекс1|вна

б8. Фастовець

- голова профсп|лково| орган|зац|| Р1икола|всько]

ф1л1| г|Ат''}кртелеком''

- голова Фб'сднано! профсп|лково| орган|зац1|

- заступник голови €умсько| обласно} орган|зацт|
профсп|лки прац|вник|в зв'язку удг1п3
''!крпотшта''

- голова первинно? шрофсп|лково] орган|зац||
€в|тлана Борис!вна 3апор!зько| дирекц!т удггг{з ''!крпотшта''

69. )0экук
[етяна [лл1вна

_ го]1ова .[[угансько] обласно! профсп|лково|
орган|зац|| профсп|лки прац|вник|в зв'язку
дирекц|| уд11пз''9крпотшта''

70. )Фурин - голова профсп|лково] орган|зац||
1\4[ирослава 1ван!вна 1ерноп|льсько| ф1л1| пАт ''}кртелеком''

71. [рипко
Р1альв1на |ригор!вна

- голова |!олтавсько| обласно| орган1зац11
профсп|лки прац1вник|в зв'язку дирекц|| удппз
''9крпошлта''

ф1л1| пАт''}кртелеком''

73. 9умаченько - заступник голови Фдесько] обласно| орган|зац|}
.[|цодмила 0лександр!вна профсп!лки прац|вник|в зв'язку дирекц|? удг1пз

'''!крпотпта''

72.9.ернпх
Фксана Ёил|вна

74.|77арапа
?арас [ванович

75. [|епель
.|11л!я йосип|вна

- голова профсп|лково| орган|зац|| 9еркасько|

- нач€]льник в]дд|лу територ|ально| п|дтримки
в т{еркаськ|й дирекц|[ |{А1 ''!крпотпта''

- заступник голови профкому }{итомирсько?
дирекц!| удг1пз''9крпотшта''



76.\]7таб - голова первинно| профсп|лково| орган!зац||
[амара Анатол![вна |!отштамту _ |щ3 !\& 1 )(арк|всько| дирекц||

удт1п3 ''9крпотшта''

77. |{еголь - голова Фб'еднано| профсп|лково| орган|зац||
Анатол|й .[кович 1(онцерну рад|омовлення, рад|озв'язку

та телебачення

78. |Фр'сва _ голова Фдеського обкому профсп|лки
Альб1на Балер'ян|вна прац!вник|в зв'язку

79. $кимаха _ голова профсп|лково] орган|зацтт
€в|тлана1!1ихайл!вна .{н|пропетровсько|ф|л1|г{Ат''9кртелеком''

- член профсп|лкового ком|тету первинно|
Р1ихайло Бадимович профсп|лково| орган!зац|| |{рА1 ''1(и|встар''

80.,[{ценко


