Урочисту академію, яка відбулася 20-го
серпня цього року в Будинку науки і техніки
локомотивного депо Львів-Захід і була приурочена до 19-ї річниці незалежності України,
вступним словом відкрив голова дорожньої
профспілкової організації Андрій Сенишин:
– Ми з почуттям гордості згадуємо 24 серпня 1991 року – доленосний для українського народу
день, що символізує здійснення
віковічного прагнення українців
бути господарями у власному
домі. Попри все, 19-та річниця
нашої незалежності – це визначна
політична подія, результат праці
і змагань багатьох поколінь українського народу.
Свято незалежності, яке відзначається на державному рівні, особливе ще й тому, що безпосередньо
стосується кожного з нас. У кожного в серці сформувався свій омріяний образ нашої держави.
У нас є багато проблем внутрішнього і зовнішнього характеру. Не розв’язати одразу всіх проблем, що
стоять перед нашим суспільством, однак саме наполегливість і системність у роботі владних структур всіх
рівнів і всіх гілок влади сприятиме подоланню негараздів і забезпеченню конституційних прав українських
громадян.
Багато труднощів є на шляху побудови нашої держави, але відбулося її становлення, є звершення і
здобутки.
За особистий внесок у розвиток залізничного транспорту, успішне виконання виробничих завдань, високий професіоналізм і творчу ініціативу в роботі
та з нагоди Дня незалежності України
нагороджено:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ – ПАЛІЙ Наталію
– Ольгу Іванівну – головного лікаря державного закладу “Клінічна лікарня ДТГО
“Львівська залізниця”, ЛІБЕРА Богдана
Климовича – начальника служби майнових
та земельних ресурсів
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ” – ГАНЦЯ Григорія
Теодоровича – начальника другої дистанції
сигналізації і зв’язку м. Львів, НОВИЧЕНКО
Галину Максимівну – чергову по станції
Берегово, АНСІМОВА Олексія Миколайовича
– заступника начальника з пожежного нагляду
та технічних засобів охорони Тернопільського
загону воєнізованої охорони.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ МІНІСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
– ДИНЬКО Ірині Василівні – начальнику
станції Соснівка, ЛОЗІНСЬКОМУ Ярославу
Дмитровичу – складачу поїздів станції
Хоростків, ПРОМІНСЬКІЙ Ользі Тихонівні
– поїзному диспетчеру відділу перевезень
Рівненської дирекції залізничних перевезень, ВАКАРОВУ Івану Васильовичу
– машиністу крана автомобільного 6 розряду
Європейського транспортно-експедиційного
відділення.
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Багаторічні зусилля колективу Львівської та інших
залізниць не можуть не викликати почуття гордості
– багато у нас зроблено за цей час. Наша галузь була
взірцем служіння нашій державі. Однак сьогодні і завтра нам потрібно наполегливо працювати, покращувати економічні показники, якість обслуговування пасажирів і вантажовідправників. Не випадково збіглося
в часі, що свято незалежності України ми відзначаємо
після Преображення Господнього, і це є доленосним
дороговказом розбудови, показуючи шлях до досконалості, духовного оновлення.
Тож нехай Господь дарує нам надію на гідне майбутнє, допоможе у здійсненні планів і замислів, пошле
мир і добро на Україну.
Під час святкового концерту свої відомі пісенні
композиції на сцені Палацу залізничників виконало
вокальне тріо “Крайня хата”, солісти Львівської опери, заслужені артисти України Любов Качала та Олег
Лихач. Акробатичні танцювальні номери на сцені
Роксу продемонстрував балет “Лайт” під керівництвом Наталії Сторожук. Оцінили глядачі й дотепність
заслуженого артиста України Миколи Савчука, який
вдало жартував над злободенними проблемами українців. Не оминув гуморист і залізничної тематики...
Завершив святковий концерт до Дня незалежності
улюбленець жіночої публіки, народний артист України
Богдан Сташків. Його ліричні пісні про кохання, звісно, найбільше припали до душі саме жіночій частині
аудиторії.
Галина КВАС
Фото Андрія ВЕЗДЕНКА

Наказом генерального директора
Укрзалізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК” – ПАНАСА Ярослава Даниловича
– машиніста тепловоза та електровоза локомотивного депо Львів-Захід, КОНДУРА
Михайла Миколайовича – старшого шляхового майстра Стрийської дистанції колії.
ЗНАКОМ
“ЗА
ЗАСЛУГИ.
УКРЗАЛІЗНИЦЯ” ІІІ СТУПЕНЯ – ПОДВИЧА
Володимира Миколайовича – начальника
станції Тячів.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” І СТУПЕНЯ – МАТУЛУ Софію Давидівну – начальника станції Персенківка.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” ІІ СТУПЕНЯ – ОСТАПІВ Андрія Богдановича –
складача поїздів станції Березовиця–Острів,
ЯСНУ Надію Степанівну – поїзного диспетчера відділу перевезень Рівненської дирекції залізничних перевезень, САЮКА Павла
Івановича – слюсаря з ремонту рухомого
складу локомотивного депо Здолбунів.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” ІІІ СТУПЕНЯ – МЕНЗАКА Михайла Васильовича
– начальника станції Чернівці, ЧАНЦЕВУ
Світлану Григорівну – провідного інженера
технічного відділу Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ПАЛІЙЧУКА Василя
Івановича – начальника виробничо-технічного відділу моторвагонного депо Коломия,
МИКИТИНА Василя Васильовича – майс-

тра шляхового Львівської дистанції колії,
ВОРОНЦОВУ Світлану Іванівну – заступника начальника виробничого відділу впровадження та експлуатації АСУ вантажних
перевезень
інформаційно-обчислювального центру, НАУМЧИКА Володимира
Івановича – начальника стрілецької команди станції Ковель Тернопільського загону
воєнізованої охорони.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – ОМЕЛЮХА Ігоря
Павловича – начальника станції Самбір,
АНДРУШКІВ Зою Григорівну – начальника сектора організації праці та заробітної плати Львівської дирекції залізничних
перевезень, ГАВЛІЧ Марію Ярославівну
– бухгалтера 1 категорії станції Тернопіль,
ВАНДЮК Галину Володимирівну – помічника начальника з кадрів станції Ковель,
ЛЮБИНЕЦЬКОГО Віктора В’ячеславовича
– начальника комерційного відділу – заступника начальника Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, ТАРНОВСЬКУ
Андрею Степанівну – заступника начальника відділу кадрів Ужгородської дирекції
залізничних перевезень, ІСАКА Віталія
Юрійовича – начальника станції Батьово,
БОЙКА Олександра Захаровича – начальника Івано-Франківського району електропостачання Івано-Франківської дистанції
електропостачання, ЖОЛОБА Ростислава

Павловича – виконавця робіт колійної
машинної станції № 123, МІК Галину
Вікторівну – бухгалтера фінансово-економічного відділу служби матеріально-технічного постачання, БОРШОВСЬКОГО
Михайла Павловича – начальника дистанції
сигналізації і зв’язку ст.Львів, КЕКЕРЧЕНІЙ
Івана Васильовича – майстра моторвагонного депо 1 групи моторвагонного депо
Королево, МЕЛЬНИК Іванну Несторівну
– сторожа центру професійного розвитку
персоналу Львівської залізниці, БОЖЕЙКО
Надію Миколаївну – заступника начальника виробничого відділу із експлуатації АСУ
пасажирських перевезень інформаційнообчислювального центру, БЕНЗО Юрія
Михайловича – водія автотранспортних
засобів управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд № 5, ЩЕРБАНА
Василя Васильовича – водія автотранспортного засобу першого класу Європейського
транспортно-експедиційного
відділення, ЛЕСИКА Андрія Володимировича
– завідувача підприємством громадського харчування при господарській службі,
СВІТЛИКА Івана Петровича – провідника
пасажирських вагонів Ужгородської пасажирської вагонної дільниці, ДЕМЧУКА Івана
Миколайовича – заступника начальника
вагонного депо Коломия, КАЛЕННІКОВА
Ярослава Михайловича – начальника виробничо-технічного відділу локомотивного
депо Ковель.
(Продовження на 7 стор.)

