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Народився 1 лютого 1949 р. у м. Луцьку. Свій трудо-
вий шлях розпочав робітником, а після закінчен-
ня Львівського політехнічного інституту в 1976 р.

присвятив себе галузі зв’язку — працював на посаді
інженера виробничої лабораторії електрозв’язку Волин-
ського обласного виробничо-технічного управління
зв’язку.

Протягом 1997–1982 рр. Ярослав Федорович обіймав
посаду начальника виробничої лабораторії цього управлін-
ня, в 1982–1992 рр. — начальника Луцького районного вуз-
ла зв’язку, а з 1992 р. — начальник поштамту.

У січні 1995 р. Ярослав Кравчук був призначений гене-
ральним директором Волинського обласного підприємства
поштового зв’язку «Волиньпошта», а після реорганізації
обласного підприємства з січня 1999 р. обіймає посаду ди-
ректора Волинської дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Ярослав Федорович Кравчук — справжній знавець
своєї справи, людина прогресивних поглядів, досвідчений
керівник. У зв’язку зі зміною економічної ситуації в країні,
впровадженням нових прогресивних технологій передачі
інформації попит на поштові послуги спадає, але прийма-
ючи виважені рішення, Ярослав Федорович спрямував
очолюваний ним колектив на забезпечення систематично-
го підвищення якості послуг. Волинська дирекція УДППЗ
«Укрпошта» за рейтинговою оцінкою
діяльності стабільно посідає місця в
першій десятці серед 27 дирекцій.

У дирекції активно проводиться
робота із впровадження нових сучас-
них послуг та нарощення наявних
послуг комерційної діяльності, реа-
лізація яких дає можливість значною
мірою покращити фінансовий стан.
Одним із важливих заходів у сфері
обслуговування населення стало за-
провадження соціального проекту з
надання послуг жителям віддалених
населених пунктів пересувними пош-
товими відділеннями.

Велика увага приділяється створен-
ню безпечних та комфортних умов
праці. За період 2007–2009 рр. роз-
мір капіталовкладень, спрямованих на

введення в дію та ремонт і реконструкцію основних фондів
становить 5,8 млн грн. Побудовано відділення поштового
зв’язку в селах Мукошин Любешівського району та Жовт-
неве Володимир-Волинського району. Відремонтовано і
змінено інтер’єр операційних залів у двох відділеннях
поштового зв’язку (ВПЗ), проведено капітальний ремонт
будівель двох ВПЗ, ремонт покрівель у шести ВПЗ, оновле-
но покриття території цеху обробки та перевезення пошти
й повністю реконструйовано систему опалення в ньому.
В 29 ВПЗ проведена газифікація приміщень із встановлен-
ням газових конвекторів.

На якісно новий рівень піднялася технічна оснаще-
ність дирекції. Створена корпоративна комунікаційна ме-
режа, в якій функціонує 114 автоматизованих робочих
місць для надання послуг. Працюють у комп’ютерній
мережі в режимі реального часу 57 об’єктів поштового
зв’язку. Організовано локальний диспетчерський центр
системи супутникового контролю за рухомими об’єктами
на семи внутрішньообласних маршрутах. У 2010 р. органі-
зовано дворівневе сортування періодичних видань.

За довголітню високоефективну працю Ярослав Крав-
чук у 1999 р. нагороджений Почесною Грамотою Прези-
дента України та найвищою відомчою нагородою —
нагрудним знаком «Почесний зв’язківець України».

У 2007 р. на відзначення вагомого особистого внеску у
розвиток поштового зв’язку Я. Ф. Крав-
чуку присвоєно почесне звання «Заслу-
жений працівник сфери послуг Украї-
ни». У 2009 р. він був нагороджений По-
чесною грамотою Волинської обласної
ради та Почесною грамотою УДППЗ
«Укрпошта», а в 2010 р. Указом Прези-
дента України Ярослава Федоровича на-
городжено орденом «За заслуги» ІІІ ст.

У стародавньому Луцьку Ярослав
Федорович зустрів кохання всього сво-
го життя — Валентину Семенівну, яка
також присвятила себе роботі в галузі
зв’язку. У дружній родині Кравчуків
народилося двоє синів, які стали спра-
вжньою гордістю своїх батьків: Олег і
Павло — кандидати економічних наук,
доценти Луцького національного тех-
нічного університету.Ярослав Федорович із сім’єю


