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3аслухав:'ли та обговорив1пи допов|дь нлена пост|йно д|точо| ]!{андатно|
ком1с|] [{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни (авуненка в'Ф., 9 |1ленум
1_{( |1рофсп|лки прац|вник!в зв'язку !кра|ни

постАнФБ-|19€:
. Биклгочити з! складу орган|зац\йних ланок |{рофсп|лки прац|вник]в
зв'язку }кра|ни:
- профсп|лкову ор!ан|зац1то Ф|л|]''(пец|ал|зований електрозв'язок''
пАт ''}кртелеком'', зг|дно постанови |{резид|| 1{ом!тету Фб'сднано|
профсп1лково] орган|зац|т"пАт ''9кртелеком'' в|д 08. 12'2016 ]\ъ ||-4-24г'
1

-

профсп|лкову орган|зац1го 1(и|всько] обласно| ф1л1| пАт

''!кртелеком'', зг|дно постанови [{резид1] 1{ом|тету Фб'сднано| профсп1лково|
орган|зац1т пАт ''!кртелеком'' в1д 08.|2.2016 ]ф [|-4-24г.

2. Бивести з| складу член|в

}кра|ни:

-

|к

[{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку

Аорогавцеву [етяну Андр1[вну

коли1пнього голову
{н|пропетровсько] обласно? орган|зац|| профсп|лки прац|вник1в зв'язку
дирекц1| удппз ''!крпо[[пта'', зг|дно витягу з протоколу позаиергово|
профсп1лково] конференц|| !н|пропетровсько] обласно] орган1зац||
профсп!лки прац!вник1в зв'язку дирекц1|

лъ 6.

удппз

''!крпотпта'' в|д 22'|2'20|5

Б|ктора Федоров:л|ча _ коли1шнього голову первинно|
профсп!лково] орган|зац1| потптамту - 1_{|{3 )\гэ 1 [н|пропетровсько] дирекц!т
удппз ''}крпогпта'', зг|дно постанови |{резид|| 1{ом|тету !н|пропетровсько|
обласно| орган1зац|| профсп|лки прац1вник1в зв'язку дирекц|: удппз
- €ремеснка

''!крпогшта'' в|д 24.о2.2016

]хгр

1-4-2г'

- 9уманенко .|!годмилу 0лексанА!!вну _ коли1пнього голову Фдесько|

обласно] орган1зац|| профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц1| удппз
''!крпош]та'', зг|дно постанови 1у зв1тно-виборно| конференц|| Фдесько|
обласно| орган|зац|| прбфсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц1! удппз
''}крпогшта'' в|д 2з.0з'2016 ]ф кф-1у-5.

_

1{адур1на Анатол1я Р1ихайлович коли1шнього голову
профсп|лково| орган!зац|? {арк|всько! ф!л!! пАт''}кртелеком''' зг!дно
постанови 1у зв|тно-виборно| конференц|| профсп1лково] орган|зац1|

пАт ''!кртелеком''

в|д28.04.2о|6 ]\ъ кФ-4-13.
- Бол!йник €в!тлану Р1икола[вну - коли|шнього голову профсп1лково|
орган1зац1| ф1л1| ''€пец|ал|зований електрозв'я3ок'' пАт ''!кртелеком'', зг|дно
постанови [{резид|| 1{ом|тету Фб'сднано] профсп|лково| орган|зац|| пАт
''}кртелеком'' в1д 08. |2.20\6 -}\э [{-4-24г.
- йороз Фльгу €емен|вну коли1пнього голову профсп1лково]
орган1зац|| [{и|всько] обласно| ф|л1т пАт ''}кртелеком'', зг|дно постанови
[1резид1| 1{ом1тету Фб'еднано| профсп|лково[ орган|зац|т пАт '')/кртелеком''
в|д 08.12'2016 л9 0-4-24г'
_ €олопову 1рину Болодимир!вну _ коли1пнього голову 9еркасько|
обласно| орган1зац1| пр9фсп|лки прац!вник|в зв'язку дирекц1| удппз
''!крпо1пта'', зг|дно постанови позанергово? зв|тно-виборно| конференц||
9еркасько| обласно] орган1зац|? профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц1|
удппз ''!крпогпта'' в1д 24.1\'20\6 м 04.
{арк!всько| ф|л||

3. Бивести з] складу

зв'язку !кра|ни:

член1в |{резид||

цк

|[рофсп!лки прац!вник!в

- *ад}р1на Анатол!я 1![ихайлович

коли1пнього голову

профсп|лково] орган1зац|| )(арк1всько| ф|л1| пАт''!кртелеком'', зг!дно
постанови 1у зв|тно-виборно| конференц|| профсп1лково| орган|зац||
{арк1всько| ф1л1| пАт ''}кртелеком'' в|д2&.04.201^6 м кФ-4-1з.
- €олопову 1рину Болодимир1вну _ коли111нього голову 9еркасько[
обласно1 орган|зац|| пр9фсш|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз
''}крпогпта'', зг|дно постанови |[резид|] 1{ом1тету Фб'сднано| профсп|лково|
орган!зац1т удппз ''}крпбтпта'' в1д 08.|2.2016 ]хгр п-13-5'

'

[[|дтвердити повноваження делегованих до складу 1_{ентрального
ком|тету |1рофсп!лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни:
_ 1{особргохово1 ФлЁги Болодимир1вни _ голови {н|пропетровсько1
обласно| орган|зац|| профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц1| удппз
''9крпо|].1та'', зг|дно витягу з протоколу позанергово| шрофсп1лково|
конференц1| !н|пропетровсько] обласно| орган1зац|| профсп1лки прац|вник|в
зв'язку дирекц1| удппз ''}крпотшта'' в|д 22'12'2015 лъ 6.
_ Блащицького €ерг|я 1![иколайовича _ голови Фдесько| обласно]
орган|зац1| профсп|лки прац|вник1в зв'язку дирекц|| удппз''!крпо1шта'',
зг|дно постанови 1у зв|тно-виборно| конференц1| Фдесько| обласно1
орган1зац|: профсп!лки прац!вник1в зв'язку дирекц1| удппз ''!крпогшта'' в|д
23.0з '2016 м кф-1у-з.
4

- €ав!ново[ 0лени |ригор!вни

- голови профсп|лково] орган|зацт|
{арк|всько| ф1л1| пАт''}кртелеком'', зг|дно постанови 11 зв|тно-виборно|
конференц1| профсп|лково| орган|зац|| {арк|всько| ф1л|| пАт''}кртелеком''
в1д 23.04.2016 л9

кФ-4-13.

- -}|онсько| [Фл1| Б1тал1[вни - голови 9еркасько| обласно| орган|зац]|
профсп1лки прац|вник|в зв'язку дирекц|| удппз ''}крпо1пта''' зг1дно
постанови позаиергово| зв|тно-виборно| конференц|1 9еркасько| обласно|

орган1зац1| профсп1лки прац|вник|в зв'язку дирекц1|
24 '| | .2016 ,\ч 04.

5.

удппз

[{1дтвердити повновая{ення делегованих

до

''}крпош-тта'' в|д

складу

[{резид|т

1'{ентрального ком|тету |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни:

- €ав1ново| 0лени [ригор!вни _ голови

профсп|лково| орган|зац1|
{арк|всько| ф|л1| пАт ''9кртелеком'', зг|дно постанови 1! зв1тно-виборно|
конференц|| профсп|лково] орган|зац1| [арк1всько| ф1л1| г{Ат ''!кртелеком''
в|д 28.04 '20|6 лъ кФ-4-13.
- Бойка {,митра 0лександровича _ голови [мельницько] обласно|
орган!зац|| профсп1лки прац|вник|в зв'язку дирекц1| удппз''!крпо1пта'',
зг1дно постанови [{резид1| 1{ом1тету Фб'сднано| профсп|лково| орган1зац!}
удппз ''}крпотпта'' в|д 08'1'2'2о16 м ш-13-5.
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