
 

РАДА ПРОФСПІЛКИ 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ШОСТИЙ ФОРУМ МОЛОДІ РАДИ ПРОФСПІЛКИ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

 24 жовтня 2019 р.                                                                             м. Чернігів 
 

Про затвердження складу Молодіжної ради профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України 

 

Заслухавши доповідь Мандатної комісії Форуму щодо складу Молодіжної 

ради, VІ Форум молоді профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Затвердити Молодіжну раду профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України у такому складі:  
1.  Колесник Ірина Романівна Голова молодіжної ради, голова первинної 

профспілкової організації пасажирського вагонного 

депо Ковель 

2.  Петращук 

Іван Васильович 
Заступник голови молодіжної ради , інженер 1 

категорії експлуатаційного вагонного депо 

Ужгород, заступник голови Молодіжної ради 

дорожньої профспілкової організації регіональної 

філії «Львівська залізниця» 
3.  Бабак Єгор Олегович Заступник голови молодіжної ради, поїзний 

диспетчер Запорізької дирекції залізничних 

перевезень, голова Молодіжної ради Запорізької 

територіальної профспілкової організації 
4.  Ізмайлова 

Катерина Валеріївна 
Заступник голови молодіжної ради , провідний 

інженер сектору соціальної роботи та оздоровчих 

закладів філії «Центр будівельно-монтажних 

робіт та експлуатації будівель і споруд» 
 

Лиманська дорожня профспілкова організація 

5 Паршин  

Олександр Володимирович 
майстер Лиманського локомотивного депо, 

голова Молодіжної ради Лиманської дорожньої 

профспілкової організації 
6 Костяк  

Марина Олександрівна 

електромеханік дільниці 2 групи Покровської 

дистанції сигналізації та зв'язку, голова первинної 

профспілкової організації, заступник голови 

 



Молодіжної ради Лиманської дорожньої 

профспілкової організації 

Дорожня профспілкова організація Львівської залізниці 

7 Юник 

Ангеліна Ігорівна 

інженер Львівської дистанції сигналізації та зв’язку, 

голова Молодіжної ради дророжньої профспілкової 

організації Львівської залізниці 

8 Мацюк 

Станіслав Олександрович 

електромеханік Ковельської дистанції сигналізації та 

зв’язку, заступник голови Молодіжної ради 

дророжньої профспілкової організації Львівської 

залізниці 

Дорожня профспілкова організація регіональної філії «Львівська залізниця» 

9 Піменова 

Вікторія Валеріївна 

бухгалтер 2 категорії фінансової служби регіональної 

філії «Львівська залізниця», голова Молодіжної ради 

дорожньої профспілкової організації регіональної 

філії «Львівська залізниця» 

Одеська дорожня профспілкова організація 

10 Разуменко  

Вадим Вячеславович 

провідний інженер служби капітальних вкладень 

регіональної філії «Одеська залізниця», голова 

Молодіжної ради Одеської дорожньої профспілкової 

організації 

11 Шевченко  

Роман Олексійович 

старший електромеханік Знам’янської дистанції 

сигналізації та зв’язку, голова Молодіжної ради 

Знам’янської територіальної профспілкової 

організації 

Дорожня профспілкова організація Південної залізниці 

12 Свердленко  

Світлана Станіславівна 

електромонтер Харківської дистанції сигналізації та 

зв’язку, голова Молодіжної ради дорожньої 

профспілкової організації 

13 Мікієва  

Гулана Худатівна 

фахівець з організаційної роботи первинної 

профспілкової організації Українського державного 

університету залізничного транспорту, голова 

Молодіжної ради первинної профспілкової 

організації 

Дорожня профспілкова організація Південно-Західної залізниці 

14 Абашидзе 

Аміран Джумберович 

заступник начальника «Київської дитячої залізниці», 

голова Молодіжної ради дорожньої профспілкової 

організації Південно-Західної залізниці 

15 Стемпковський 

Євген Владиславович 

фахівець 1 категорії дорпрофсожу Південно-Західної 

залізниці, заступник голови Молодіжної ради 

дорожньої профспілкової організації Південно-

Західної залізниці 

Дорожня профспілкова організація Придніпровської залізниці 

16 Останко 

Костянтин Костянтинович 

електромеханік дільниці Дніпровської дистанції 

сигналізації та зв’язку, голова Молодіжної ради 

дорожньої профспілкової організації 

Придніпровської залізниці 

17 Вакуленко  

Ірина Юріївна 

інженер групи надійності П’ятихатська дистанція 

сигналізації та зв’язку, заступник голови Молодіжної 



ради Криворізької територіальної профспілкової 

організації 

Дорожня профспілкова організація метрополітенів України 

18 Оверчук  

Євгенія Ігорівна 

Інструктор об’єднаної профспілкової організації КП 

Київський метрополітен, член молодіжної ради 

об’єднаної профспілкової організації 

Об’єднана профспілкова організація філії «Пасажирська компанія» 

19 Ваценко  

Сергій Григорович 

інженер програміст Харківської вагонної дільниці, 

член Молодіжної ради первинної профспілкової 

організації 

20 Маліцька  

Яна Юріївна 

розподільник робіт пасажирського вагонного депо ст. 

Дніпро, голова Молодіжної ради первинної 

профспілкової організації 

Об’єднана профспілкова організація філії «Центр з ремонту та експлуатації 

колійних машин» 

21 Пупій 

Михайло Михайлович 

інженер з комп’ютерних систем 1 категорії філії 

«Центр з ремонту та експлуатації колійних машин», 

заступник голови Молодіжної ради об’єднаної 

профспілкової організації 

Об’єднана профспілкова організація філії «Центр управління промисловістю» 

22 Данильчук 

Тетяна Миколаївна 

заступник начальника відділу матеріально-технічного 

постачання філії «Центр управління промисловістю» 

Первинна профспілкова організація апарату АТ «Укрзалізниця» 

23 Андреєв  

Владислав Володимирович 

головний спеціаліст департаменту управління рухом 

АТ «Укрзалізниця», член Молодіжної ради первинної 

профспілкової організації 
 

 

Головуюча форуму                                                                 Колесник І.Р. 


