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електpoннi коиyнiкaцii> y складi зriднo з дoдalкoм.
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.oл8. l!{Рз1, гO'озa po6онoi гpуlи;

loлoвa кoнсyльтaтивнo-дopaлиoi paДи lнтegxoт
Aсоцiацii. Уr.paiиr, зaстyпник голoви pобоясl
гpyпи (зa'згoдоlо);

член HКP3l, зaс:У:t!'rx гoлoви po6oloi гp1':r:;;

Гoлoвa УкpaiнськoТ AсоuiauiТ or,epoтopiв
з.в'язкy <<Телaс>l, зaс1ylнaк m.mвп рoбо'roi.ryтпr {за зl:oдotо);

нлeн l{КP3I, зa;:утп:ик голoBи po6orrоi грlпи;

дI,psl!.O} дerlaртal!'lefiry e..|r(}!.'i"lnoгo aiaлiзу
НкРЗl;

.оli{l{rtик-liotlcy'Ь1ал }lapoдtlогo ды'yТ&тa
Укрi::я Маryзко o,О. (зl зго:rтo);

спiвpoбiтник Crгуэк6и бeзпеки Укpаiки
(зa 3|9{o|a);

вaчаJlьlll,t{ вiддi;:у грaвэзoгo зa6езne!еIт.{;
ToB <TpиMoй> (sа зmloю);

.Еi.:}q6iТtiи{ слy'rб' 6эз:rеxl Украirrи
(зa зroдoю}

дrrpc.r€с? дar:gpтамеr:]y пэaзовO.о зaбезпеЧ€]lt.'
t{кP3l;



ГoнtlAPУк д}тpектop oб'eднaння пiдпpи€Мcтв
Юpiй Boлoдимирoви'r (УКpai'нський МеPeжевrrй iнфopмaцiйний

цеIrтр)) (зa зmдoю);

ГOTвЯI]сЬкA пpoвiднийфaхiвeцьзpoзвиткyiнфpaсrpyкTypи
Hаталiя (кoopдинaтop кoмiтетiв) Aмepикaнськoi

TopгiвельнoТ Пaлaти в Укpaiнi (зa згoдoю);

ГPtЦцк lиpeктop Teлeкoмyнiкaцiйнoi пaлaти Укpа.rЪи
Кoстянтин Iвaнoвиtl (зa згoдoro);

ГУс€B
oлег lopiйoвин

зacryпник Гoлoви Кoмiсii з питaнь нayки тa lТ
УщаТнськoгo сoюзу пpoмислoвцiв i пiдпpисмцiв
(зa згoдolо);

дABи.цЕHкO нauaльник вiД.Дiлy pеryлятopниx вiднoсин
Haталiя Boлoдимиpiвнa ТoB <Aстелiт> (зa згoдoro);

'цЗЮБA .rлен НКPЗl;
Cepгiй Biкгopoвиv

ДoРoxoвA B.o. диpектoPa.цепapтaменry iнфоpмaтизацiТ
oлександpaMикoлaiвнa HКP3I;

зAГPAЙ cтaPЦlий юPискoнсyльт з peryЛятopних
Юpiй .(митpoвин вiднoсин ToB <Aстeлio (зa згoдorо);

IлЬЯшЕI{кo член HацioнaльнoТ paди Укpaiни
oлeксaндp Бopисoвин з питaнь теле6aчення i paдioмoвлeння

(за згoдoю);

кAjl|,ttськР1и нa.raльниквiддiлyвзaeмoдiTзpсryлятopними
Aндpiй Aндpiйoвич oрГallaм И У сфеpi кoмунiкaцiй

ПAТ <Укpтeлекoм> (зa згoлoю);

КAPдАцl зaсryпник нaчaлЬникa yпpaвлiння
,[ми,гpoAнaтoлiйoвин pаДiovaстoтнoгopeсypсутатеxнoлoгivнoгo

кoнтрoЛlo Haцioналькoi palи Укpaiни з питaнь
тeлебa.rення i paдioмoвJlенIiя (зa згoдorо);

КAPГAIIAЛOB пpeдстaвник BГo <Paдa з
Юpiй Boлoдимиpoвив кoнкypeнтoспpoмoxнoстi iндyстpii Iкт

Укpaiню) тa BГO <<Гpoмaдa зaxистy спoхивa,riв
пoолyг зв'язкy Ущaiни>> (зa згoдoro);



кIPIЧЕHкo диPеКтop з питань paдloчастoтниx пp},tсвoеIiь
Boлoдимиp lвaнoвиv ,(еpжaвнoгo пi,Цпpиeмствa <УкpаTнський

кoлoМoсI-ъ
Iвalr валepiйoвич

ЛAгoIЦин
Biкгop eвгeнiйoвин

дepxaвний цeнтp pадioяастoo (зa згoдoю);

диpекToP дeпapтaмeнry ПAТ <Укpтелeкoм>
(зa згoдolo);

влен HКPЗl;

ЛA3УPЕнкo пpoвiдний юpискoнсyльт Тoв <ТpиМoб>
БoгдaнBoлo'Цимиpoвиv (зaзгoдoto);

ЛoзA paдник з PeryляTopниx питaнЬ
oлексaндp Biкгopoвиv ПpAТ <Киiвстap> (зa згодoю);

МAзУP чleн HКP3l:
Biкгop oлексiйoвин

МАЛЬoH нaчальник Biддiлy з li'Iixшapoдних питань Ta
ЛiлiяBoлодимиpiвнa евpoпейськoiiнтeгpaцi.iHКPЗI;

МAPTУсЕнкO спiвpoбiтник Cлyжби безпеки УкpaТни
Юpiй oлексaнлpoвив (зa згoдoю);

МATяш зaсТyпник диprKгoрa дeпapтаМентy.нaчaлЬнliк
Тетянa Biктоpiвна вiллiлy t|opмaтивнoгo зaбeзпeчення

ДeПapтаменry пpaBoBoгo зaбeзпечення HКРЗI'
секpeтaP Poбoчoi ГpyпI,l;

MЕJъt{иtIЕнкo нaчальник П'ятoгo yпpaвлiння дoслiджень i
eвгeн Геopгiйoвин poзслiдyвaнь Aнтимoнопoльнoгo кoмiтеry

УкPailrи (зa згoдoro);

MII]IЧ пoзаштaTний paлник Мiнiстрa eкoнoмiчнoгo
oленa oлексaн,Цpiвна poзвиткy i тоpгiвлi (зa згoдolo);

пAщУк кеpiвник aпаpary Hauioнaльнoi paли УщaiЪи з
Boлодимиp Петщвия пиTaнЬ телебaчення i paдioмoвлeння

(зa згoлoto);

ПoJUlкoB нauaльник вiллiлy пpoеггно.aналiтиrнoТ
Cеpгiй Анатoлiйoвив poбoти Юpидиннoгo деIlaрТамeнтy

ПрAT <МТC УкpalцD (зa згoдoю);
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I{aqzшьl{il. пeрIlroгo }прaшirryя,ЦeцзРтам*lтy
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,{еpжaвноi спylсбa спeцiaльнom зв'язкy тa
зaхпстy iнфоpмaцii УкpаiЪи (зa згодoю);

в. o. диperсopa l{eпaрiа!{ё!rТy
деРжaвнoгQ }taгля.ry }lкP3I.
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