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11рофес1йно| сп1лки прац1вник|в зв'язку }кра'пни

Б|дпов|дно до |{орядку оц1нки в|дпов|дност1 критер|ям

репрезентативност| та п|дтверА}кення репрезентативност1 суб'ект|в стор|н
профсп|лок та орган|зац|й роботодавц|в, затверд)кеного наказом
Ёац|онально| слу>кби посередництва | примирення в1д 21 липня 201| року
]\ъ 73 (д-| |{орядок), 1{ом|с|сто нспп зд|йснено п|дтверАх{енн'{

репре3ентативност1 11рофес!йно| сп1лки прац!вник1в зв'язку }кра[ни
(д''1 |{рофсп|лка) на г€ш1узевому р!вн| для унаст1 у колективних
переговорах з укладення гапу3евих (м}кг€}лузевих) у.'д та дт['я делегуванн;{
представник|в до в|дпов|дних орган|в соц1ального д|ало[!' & саме:

. легал|зац|] (ресстрац1|) зазнанено| орган|зац|] та [{ статус;

. загально] чисельност1 ]| нлен|в, зайнятих у в|дпов1дн|й га-гтуз|

(вид| економ1чно| д|яльност|).

|[|дставото для п|дтверАження репрезентативност| |1рофсп|лки \{а

в|дпов!дн|сть зазначеним критер|ям репрезентативност| отали подан|

документи, як! над|йтшли до нспп 29 листопада 201'6 року
(вх. Ё€[{|{ ]{р 57|14-03), а саме:

- заява (з' встановлено}о формото) в|д 24.1|.2016

€в!доцтва про реестрац|то об'сднання щомадян
\370;

прац!вник|в зв'язку )/кра|ни 0|.06.2006, |з зм|нами (д'л| - €татут);
о дов|дка про заг'}льну чисельн1сть член|в

з€вначенням орган|зац|йно| структури всеукра|нських
ооновних вид|в економ|чно| д|яльност1 у в|дпов|дн1й галуз1,
(дал1- дов|дка).

коп|я €татуту затвердх{еного 1у з'|здом |{рофес|йно| сп|лки

профсп|лки |з

профсп|лок та
де вони занят!
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о коп1я
в|д22.03.2000 ]\гр
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Б стпано влено, що 0 окуло ентпш, по 0 ан! |1 ро ф е с!йното сп!лкото прац!вншк[в
зв'язку !кра[нш, в[ёпов[ёа!о771ь вшп!о2ал| п. 2. ].2. !/оряёку.

Б|дпов|дно до статт1 16 3акону !кра!ни .|{ро профес|йн| сп|лки, !х права
та гарант|| дйльност|>> в|д 15 вересн'1 1999 року ]\ъ 1045-х1! легал!зац!я
|{рофсп|лки п|дтверля{ена поданими заявником коп|ями €в|доцтва та
€татуту.

Б|дпов!дно до €татуту', |{рофес|йна сп1лка прац|вник|в зв'язку 9кра|ни
с добров|льното неприбутково}о самоврядно}о всеукра|нськото громадсько}о
орган|зац|ето, яка не проводить п|дприемницько| д|яльност|.

|{рофсп|лка об'сднус громадян' пов'язаних сп|льними |нтересами за

родом !х профес1йно| д1яльност|, як1 прац}о}оть на п|дприемствах, у
господарських товариствах' асоц|ац|ях, концернах' в уотановах' орган1зац|ях

3в'язку, нез€ш1е)кно в1д ф'р' власност| та вид1в господар}овання або у
ф|зинно| оооби, яка використовус найману прац}о' або забезпевутоть себе

роботото самост1йно, або навча}оться у навчапьних закладах зв'язку, а тако)к
непрац}о}очих пенс|онер|в га-гтуз| за ]х бажанням.

[{рофсп|лка створена | д1с в1дпов1дно до 1{онституц1| )/кра?ни, 3акону
}кра!ни *|{ро профес!йн1 сп1лки, !х права та гарант|| д!яльност|>>, 1{одексу

закон|в про працто }кра|ни, |нтпих закон1в !кра|ни та нормативно-правових
акт1в, норм м|>кнародного права' конвенц|й й|х<народно| орган|зац1| шрац|,

€татуту Федерац1| профес|йних сп|лок та свого €татуту.
Б|дпов|дно до €в|доцтва про легал1зац|то профсп|лки,

об'еднання профсп|лок в|д 22.03.2000 ]\ъ 1з70 |{рофсп|лка зарессщована за
}оридично}о адресо}о: м. 1{и|в, вул. {рещатик,22.

Б|дпов|дно до дов|дки, надано| |{рофсп!лко}о, загш1ьна чисельн!сть
прац}оточих член|в |{рофсш|лки, як| працто}оть за кодами вид|в економ|чно|
д1яльност|: 53.10 <!|яльн1сть нац|онально| по1пти в 9кра|н|>; 61.10
<{|яльн|сть у сфер| проводового електрозв'язку>>; 6\.20 <{|яльн|сть у сфер|
безпроводового електрозв'язку в }кра|н|>; 61.90 <<1нтпа д|яльн!сть у сфер|
електрозв'язку в }кра|н|> станом на 01 с|чня 2016 року складае
105 506 ос1б.

Браховутони зазначене, зг|дно з п. 3.5. [{орядку, п|дтвердження

репрезентативност1 [{рофсп1лки зд!йснтовалося 1{ом1с!сто нспп 1пляхом
пор|вняння даних про чисельн!сть член1в |{рофсп|лки з даними орган|в
статистики про чисельн1еть прац|вник|в, зайнятих у в|дпов|дному вид!
економ|чно] д|яльност!.

3а даними !ер>кавно| служ6и статистики }кра!ни (лист втд 22.12.20|6
м 09.4-05|з41-16) зага_г:ьна чисельн|сть прац|вник|в, зайняту|х у зазначених
видах економ|чно| д|яльност|, становить |47 036 ос!б. 1обто, питома вага
к|лькост| член|в |{рофсп|лки у заг:]_пьн!й чисельност! прац|вник|в, зайняту|ху
в|дпов!дних видах економ|чно? д|яльност1, складас 7|'8 о^.
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з огляду на результати проведенот процедури п|дтвердх(ення

репрезентативност| |{рофсп|лки та врахов).[очи, що в|дпов|дно до п. 3.5.
|[орядку' репрезентативни ми для всеукра!нських профсп|лок на га-т1узевому

р|вн| визна}оться профсп|лки, членами яких с не мен|пе' як 3оА лрац|вник|в,
зайнятих у в|дпов|дних видах економ|чно| д|яльноот|, 1(ом|с1ето нспп
вир1ппено:

1. Бизнати |{рофес1йну сп1лку прац|вник|в зв'язку }кра|ни
такото' що п|дтвердила репрезентативн|сть на гапузевому р1вн| для унаст| у
колективних переговорах з укладення г€|лузевих (м|х<г€!"лузевих) угод та для
делегування представник1в до орган|в соц1ального д|алогу на
в|дпов|дному р|вн|.

2.Бидати |{рофес|йн|й сп|лц! прац|вник|в зв'язку )/кра!ни €в|доцтво
про п|дтвердх{ення репрезентативност1 на гапузевому р{вн!.

3. {ане р|тпення над1слати |{рофес!йн|й сп|лц| шрац|вник!в зв'язку
9кра|ни.

4. 1нформац|то щодо п|дтверлження репрезентативност1 |{рофес!йно|
сп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни внести до <<Реестру профсп|лок,
пройтпли оц1нку в|дпов|дност| критер1ям репрезентативност|
нац|ональному та га.]тузевому р1внях> та розм|стити на оф|ц|йному веб-сайт]
Ёац|онально| слухсби посередництва | примирення.
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