
Закарпатська обласна тристороння соціально-економічна рада 

ПІБ 

(Голови ТТСЕР, співголова, їх 

заступників, секретарів та членів 

ради) 

Посада 

(Голови ТТСЕР, співголова, їх 

заступників, секретарів та членів 

ради) 

№ телефонів 

(робочий, мобільний, 

факс) 

(Тільки для Голови 

ТТСЕР, співголова,  

їх заступників, секретарів) 

Поштова адреса та e-mail 

(ДІЮЧА) 

(Тільки для Голови ТТСЕР, 

співголова, їх заступників, 

секретарів) 

СТОРОНА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Микита Віктор Федорович Співголова ради-  

голова закарпатської обласної 

державної адміністрації – 

начальник обласної військової 

адміністрації 

(0312) 69-61-00 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4, 

admin@carpathia.gov.ua  

Іванчо Василь Васильович Заступник співголови ради- 

заступник голови  

Закарпатської обласної  

державної адміністрації – 

заступник начальника обласної 

військової адміністрації 

(0312) 69-61-03 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4, 

admin@carpathia.gov.ua 

Грузіна Наталія Володимирівна Секретар ради- 

заступник начальника управління 

регіонального розвитку – 

начальник відділу розвитку 

територій та стратегічного 

планування департаменту 

економічного та регіонального 

розвитку, торгівлі, залучення 

інвестицій, забезпечення 

виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням 

облдержадміністрації 

(0312) 61-31-13 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4, 

zakregion.development@gmail.com 

Завидняк Іван Іванович Член ради – 

директор департаменту 

економічного та регіонального 

розвитку, торгівлі, залучення 

інвестицій, забезпечення 

виконання державних програм та 

(0312) 61-53-05 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4, 

economy@carpathia.gov.ua 

 



контролю за їх виконанням 

облдержадміністрації 

 

Лазар Петро Данилович Член ради –  

директор департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

(0312) 61-23-11 88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4 

depfin@carpathia.gov.ua 

Марусинець Мар'яна Михайлівна Член ради – 

директора департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

 

(0312) 63-02-67 88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4 

depon@carpathia.gov.ua 

Мацола Віктор Васильович Член ради –  

директор департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

(0312) 61-46-31 88003, м.Ужгород, вул.Тургенєва, 8 

depsoc@carpathia.gov.ua 

ПРОФСПІЛКОВА СТОРОНА 

 Зелінський Іван Іванович Співголова ЗОТСЕР, 

голова Закарпатської обласної 

ради профспілок 

050-670-55-78 м. Ужгород 

вул. Руська, 3 к.37 

zakoblprof@ua.fm  

Глушеня Магдалина Василівна Заступник співголови ЗОТСЕР, 

заступник голови Закарпатської 

обласної ради профспілок 

050-372-16-69 м. Ужгород 

вул. Руська, 3 к.37 

zakoblprof@ua.fm  

Гондорчин Діана Ростиславівна Секретар ЗОТСЕР, голова 

обласної організації профспілки 

працівників державних установ 

066-646-19-85 м. Ужгород 

вул. Руська, 3  

zakprofspilgos@ukr.net 

Кулик Ганна Павлівна Член ЗОТСЕР, голова обласної 

профспілкової організації 

працівників агропромислового 

комплексу 

  

Повханич Тетяна Федорівна Член ЗОТСЕР, голова обласної 

організації профспілки 

працівників освіти і науки  

  

Сивоус Сергій Васильович Член ЗОТСЕР, голова обласної 

організації профспілки 

працівників автотранспорту та 

шляхового господарства 

  

Турок Володимир Михайлович Член ЗОТСЕР, голова обласної   

mailto:zakoblprof@ua.fm
mailto:zakoblprof@ua.fm
https://org.i.ua/js/compose/?id=6652893


організації профспілки 

працівників охорони здоров’я  

СТОРОНА РОБОТОДАВЦІВ 

Панов Володимир Олексійович  Співголова ТТСЕР, Голова 

Організації роботодавців 

«Обласна федерація роботодавців 

Закарпаття»  

(0312) 61-24-47  88000, м. Ужгород, пл.  

Корятовича, 5 (ІІ поверх), 

vladimir.panov@sts.uz.ua  

  

Іванчук Григорій Володимирович Заступник співголови ради - 

директор ТОВ «Євромотор» 

    

Думнич Михайло Васильович Секретар ради – виконавчий 

директор Організації роботодавців 

«Обласна федерація роботодавців  

Закарпаття»    

 (0312) 61-24-47   

Адамчук Олег Іванович  Член ради - Директор ТОВ 

«Інтерфіл» 

    

Дуран Михайло Михайлович Член ради - Генеральний директор 

ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн 

Лімітед»   

    

Паращинець Марина Олександрівна  Член ради - Заступник директора 

керуючої компанії 

«Індустріального парку 

Соломоново» ТОВ  

«Сезпарксервіс» 

    

Рябич Василь Андрійович Член ради - Генеральний директор 

ПрАТ «Мукачівська лижна 

фабрика «Тиса» 

   

 


