
СКЛАД ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ 
 

 

1. СЕМЕРУНЬ 
Олексій Андрійович 

– Голова профспілки  

2. МУШЕНОК 
Олександр Миколайович 

– перший заступник Голови профспілки  

3. ІЗМАЙЛОВА  
Катерина Валеріївна 

– голова Молодіжної ради профспілки,  
в.о. менеджера – начальника відділу 
соціальних пільг філії «Пасажирська 
компанія» 

Від Лиманської дорожньої профспілкової організації 

4. БЕССАРАБОВ  
Леонід Павлович 

– голова Лиманської дорожньої 
профспілкової організації 

5. КАНЗЕБА  
Андрій Вікторович 

– голова Попаснянської територіальної 
профспілкової організації 

Від дорожньої профорганізації Львівської залізниці 

6. КОРОЛЬКОВ 
Артем Анатолійович 

– голова дорожньої профспілкової 
організації Львівської залізниці 

7. ГАСЮК 
Юлія Олександрівна 

– електромеханік бригади технічної 
документації виробничого 
структурного підрозділу «Ковельська 
дистанція сигналізації і зв’язку», голова 
первинної профспілкової організації 

Від дорожньої профорганізації регіональної філії «Львівська 
залізниця» 

8. АФТАНАС  
Ярослав Дмитрович 

– голова дорожньої профспілкової 
організації регіональної філії 
«Львівська залізниця» АТ «Українська 
залізниця» 

9. ГРИЦАК  
Богдан Йосипович 

– голова територіальної профспілкової 
організації Івано-Франківської дирекції 
залізничних перевезень 

Від Одеської дорожньої профспілкової організації 

10. СОЛОВЙОВ  
Ігор Михайлович 

– голова Одеської дорожньої організації 
профспілки 

11. СЕМИНІНА  
Людмила Іванівна 

– голова Знам’янської територіальної 
профспілкової організації 



Від дорожньої профорганізації Південної залізниці 

12. ЗАЛОЗНИХ  
В’ячеслав Анатолійович 

– голова  дорожньої профспілкової 
організації Південної залізниці 

13. ТЯГУН  
Володимир Іванович 

– голова первинної профспілкової 
організації виробничого структурного 
підрозділу «Вагонне депо Кременчук» 

Від дорожньої профорганізації Південно-Західної залізниці 

14. ЛОЗКО 
Олександр Михайлович 

– голова дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці 

15. БЕЗПАЛИЙ 
Іван Володимирович 

– голова первинної профспілкової 
організації виробничого структурного 
підрозділу «Моторвагонне депо Фастів»

Від дорожньої профорганізації Придніпровської залізниці 

16. ЛЕЙКО  
Андрій Євгенович 

– голова дорожньої профспілкової 
організації Придніпровської залізниці 

17. ЖУК  
Олександр Олександрович

– голова Криворізької територіальної 
профспілкової організації 

Від дорожньої профорганізації метрополітенів України 

18. КОЛЯДА  
Тетяна Миколаївна 

– голова дорожньої профспілкової  
організації метрополітенів України 

Від профорганізації філії «Пасажирська компанія» 

19. КУКСА  
Вадим Анатолійович 

– голова об’єднаної профспілкової 
організації філії «Пасажирська 
компанія» 

20. ЖЕЛІЗНЯК  
Костянтин Миколайович 

– голова первинної профспілкової 
організації виробничого підрозділу 
«Дніпровське пасажирське вагонне 
депо»  

Від профорганізації філії «Центр будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації будівель і споруд» 

21. САГАЙДАК  
Олександр 
Олександрович 

– голова об’єднаної профспілкової 
організації філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації 
будівель і споруд» 

Від профорганізації апарату АТ «Українська залізниця» 

22. ГРИЩЕНКО 
Юрій Михайлович 

– голова первинної профспілкової 
організації АТ «Українська залізниця» 

 


