Закарпатська обласна тристороння соціально-економічна рада
ПІБ

Посада

№№ телефонів
(робочий, мобільний), факс
(Голови ТТСЕР, співголів, їх
(Голови ТТСЕР, співголів, їх
(Тільки для Голови ТТСЕР,
заступників, секретарів та членів
заступників,секретарів членів
співголів,
ради)
ради)
їх заступників,секретарів )
СТОРОНА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ПолосковАнатолій Олександрович Співголова ради –
(0312) 69-61-00
голова Закарпатської обласної
державної адміністрації о
Петрушка ІштванШімонович
Заступник співголови ради –
(0312) 69-61-03
заступник голови Закарпатської
обласної державної адміністрації
Давидов Андрій Сергійович
(0312) 61-53-05
Секретар ради –
директор департаменту
(0312) 61-29-18
економічного та регіонального
розвитку, торгівлі, залучення
інвестицій, забезпечення виконання
державних програм та контролю
за їх виконанням
облдержадміністрації
Ганич Наталія Василівна
(0312) 61-39-25
Член ради –
заступник начальника управління – (0312) 61-67-20
начальник відділу розвитку
територій та стратегічного
планування департаменту
економічного та регіонального
розвитку, торгівлі, залучення
інвестицій, забезпечення виконання
державних програм та контролю
за їх виконанням

Поштова адреса та e-mail (
ДІЮЧА)
(Тільки для Голови ТТСЕР,
співголів,
їх заступників,секретарів )
88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4,
admin@carpathia.gov.ua
88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4,
admin@carpathia.gov.ua
88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4,
economy@carpathia.gov.ua

88008, м. Ужгород, пл. Народна,
4
403dert@gmail.com

Лазар Петро Данилович

Маюрник Вероніка Карлівна

Петрішка Михайло Михайлович

Панов Володимир Олексійович

Царенко Ігор Анатолійович

облдержадміністрації
Член ради –
директор департаменту фінансів
облдержадміністрації
Член ради –
в. о. директора департаменту
освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації
Член ради –
директор департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації
СТОРОНА РОБОТОДАВЦІВ
Співголова ради (0312) 61-24-47
Голова Організації роботодавців
«Обласна федерація роботодавців
Закарпаття»

Заступник співголови ради –
(0312) 71-39-00
голова Організації роботодавців
„Закарпатська обласна організація
у сфері автомобілебудування”,
генеральний директор ПрАТ
„Єврокар”
Рябич Василь Андрійович
Член ради Генеральний директор ПрАТ
«Мукачівська лижна фабрика
«Тиса»
Адамчук Олег Іванович
Член ради Директор ТОВ «Інтерфіл»
Дуран Михайло Михайлович
Член ради Генеральний директор ТОВ
«ДжейбілСьоркітЮкрейнЛімітед»
Паращинець
Марина Член ради Олександрівна
Заступник директора керуючої
компанії «Індустріального парку

88000, м. Ужгород, пл.
Корятовича, 5 (ІІ поверх),
vladimir.panov@sts.uz.ua
89460 Ужгородський р-н,.
с.Соломоново, вул Перемоги, 46,
obrobzak@gmail.com

Думнич Михайло Васильович

ФленькоВолодимир Юрійович

ЗахарецьВасиль Григорович

Гондорчин Діана Ростиславівна

КуликГанна Павлівна

ПовханичТетяна Федорівна

СивоусСергій Васильович

Турок Володимир Михайлович

Соломоново» ТОВ «Сезпарксервіс»
Член ради –
виконавчий директор Організації
роботодавців «Обласна федерація
роботодавців Закарпаття»
ПРОФСПІЛКОВА СТОРОНА
Співголова ради 050-671-83-83
голова Закарпатської обласної
ради профспілок
Заступник співголови ради заступник голови Закарпатської
обласної ради профспілок
Секретар ради голова обласної організації
профспілки працівників державних
установ
Член ради голова обласної профспілкової
організації працівників
агропромислового комплексу
Член ради голова обласної організації
профспілки працівників освіти і
науки
Член ради - голова обласної
організації профспілки працівників
автотранспорту та шляхового
господарства
Член ради голова обласної організації
профспілки працівників охорони
здоров’я

050-949-13-67

066-646-19-85

88000, м. Ужгород
вул. Руська, 3 к.37
zakoblprof@ua.fm
88000, м. Ужгород
вул. Руська, 3 к.37
zakoblprof@ua.fm
88000, м. Ужгород
вул. Руська, 3 к.37
zakprofspilgos@ukr.net

