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нженер з охорони праці ВП
“Господарська служба” Олена
Матросова вперше переступила поріг управління залізниці у
1984 році. Починала на посаді розпорядника залу їдальні в управлінні залізниці. У 2009 році перейшла
на посаду інженера господарської
служби, а чотири роки тому стала інженером з охорони праці I-ї
категорії цієї служби. Цього року
за сумлінну працю на залізниці,
високу професійну майстерність
Олену Матросову нагороджено
знаком “Залізнична слава” III ступеня. З цієї урочистої нагоди газета “Львівський залізничник” вирішила предметніше поцікавитися
професійною стежиною Олени
Вікторівни, і з’ясувалося, що її

біографія є лише частиною поважної залізничної династії.
Олена Вікторівна не без гумору розповідає, що усе в житті від
першої хвилини сприяло їй стати
залізничницею. Адже народилася
вона у залізничному пологовому
будинку на вулиці Куйбишева, 5
(нині Огієнка). Її мама та дядько
трудилися у локомотивному депо
Львів-Захід, мешкала Олена на
Левандівці – у містечку залізничників – на вулиці Машиністів. Тут
минуло її дитинство, тут вона виростала разом із дітьми залізничників, охоче відвідувала дитячу
залізницю і любила подорожувати
поїздом. Після школи Оленка вступила на навчання до Львівського
кооперативного технікуму на

спеціальність
“Технік-організатор громадського харчування”.
Отримавши диплом про закінчення технікуму, за порадою старших
друзів-залізничників звернулася у
відділ робітничого постачання, де
їй запропонували роботу в їдальні
управління залізниці. А через кілька років вона вступила на заочне
відділення економічного факультету Дніпропетровського інституту
інженерів залізничного транспорту
і стала інженером-економістом залізничного транспорту.
Упродовж двадцяти років
Олена Матросова працювала в
їдальні управління залізниці, ця
робота їй подобалася, але тоді
вона ще не знала, що на неї чекає інший напрям діяльності,

пов’язаний з охороною праці. У
2005-му році Олена Вікторівна
перейшла працювати інженером
господарської служби, а з 2009го року їй запропонували посаду
інженера з охорони праці. Жінка
із вдячністю згадує своїх колег
по роботі, керівників, із якими
працювала всі ці роки. З особливою повагою Олена Матросова
говорить про свого керівника –
В’ячеслава Борисовича Петрова,
який уже двадцять років очолює
господарську службу залізниці. Саме під його керівництвом
відбулося її становлення як
фахівця. Звичайно, допомагали
у набутті знань та практичних
навиків з охорони праці досвідчені фахівці – начальник відділу
служби охорони праці Олена
Дмитрівна Левіна, провідний інженер з охорони праці служби перевезень Наталія Володимирівна
Паночко, начальник сектора охорони праці Львівської дирекції
залізничних перевезень Олена
Олександрівна Єфімова. Із досвідом з’явилося відчуття, що її
праця є однією з важливих ланок
виробничого процесу, від якої залежить робота усього колективу.
Тому інженер з охорони праці

Олена Матросова серйозно
ставиться до інструктажів, які
проводить для працівників господарської служби. Розуміння
того, що ти відповідаєш за безпеку людей, яким доручається
виконання різних робіт, спонукає
Олену Вікторівну постійно спілкуватися з людьми, ознайомлювати
їх з усіма змінами у вимогах з охорони праці. Крім того, в обов’язки
інженера з охорони праці входить
і проведення інструктажу для тих,
хто працевлаштовується на роботу в управління залізниці. Олена
Вікторівна любить свою роботу, відповідально і мудро ставиться до виконання посадових
обов’язків, вважає, що саме тут
сповна може себе зреалізувати.
На залізниці працює чоловік
пані Олени, окрім матері і дядька, на магістралі працювала і її
двоюрідна сестра, тому сукупний
залізничний стаж їх родинної залізничної династії наближається
до 120 років. До слова, цього року
Львівський коледж транспортної
інфраструктури закінчила донька Валерія і Олени Матросових
Євгенія.

Олена Матросова впродовж
усього життя не зраджує своєму
захопленню – настільному тенісу.
Ще навчаючись у кооперативному
технікумі, вона була чемпіонкою
з цього виду спорту серед кооперативних технікумів СРСР. Олена
Вікторівна неодноразово відстоювала честь нашої залізниці на
спартакіадах і була переможцем.
Крім настільного тенісу, жінка любить плавання. А коли випадає
нагода відпочити та оздоровитись
у пансіонаті “Львівський залізничник” у Судаку, то сповна віддається цим двом спортивним захопленням. А ще залізничниця Олена
Матросова любить прогулянки
рідним Львовом, захоплюється
його вишуканою архітектурою, чудовими пейзажами…
День народження Олена
Вікторівна святкує 14 грудня, у
день заснування Укрзалізниці.
Для неї це і символічно, і приємно.
Вона вдячна долі, яка свого часу
скерувала її на залізницю, де вона
стала добрим фахівцем, зустріла
хороших колег по роботі та друзів.
З роси і води Вам, ювілярко!
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Реклама
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