(Закінчення. Поч. на 5 стор.)
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – СТРІЛЬЧУКУ Анатолію
Дмитровичу – старшому електромеханіку відділу експертизи електроустановок дорожнього
центру стандартизації, метрології та експертизи, ПУДЕЛКО Аллі Іванівні – провідному інженеру служби зовнішніх зв’язків, ШАЛІ Андрію
Михайловичу – водію автотранспортних
засобів дорожньої ремонтно-експлуатаційної
автобази, БУЛГАКОВУ Денису Вадимовичу
– завідувачу відділом соціального захисту,
праці та заробітної плати дорожньої профспілкової організації Львівської залізниці, ДЕЙДЕЮ
Юрію Миколайовичу – провідному інженеру
з приймання локомотивів відділу з приймання
рухомого складу, ЗАБАВІ Дарії Степанівні
– інженеру 2 категорії відділу комбінованих перевезень та оперативної діяльності служби комерційної роботи та маркетингу, ВОЛОШИНУ
Мирославу Дмитровичу – заступнику начальника Стрийської дистанції сигналізації і
зв’язку, КЛАКУ Володимиру Богдановичу
– заступнику начальника адміністративної
служби, КОПИК Лесі Михайлівні – провідному інженеру відділу кадрів служби кадрів,
навчальних закладів та соціальних питань,
ШПІЦЕР Ганні Михайлівні – головному бухгалтеру першого загону воєнізованої охорони,
БІЛОУСУ Костянтину В’ячеславовичу – начальнику юридичного сектора Львівської дирекції залізничних перевезень, БЕДАШЕВІЙ
Тетяні Володимирівні – провідному економісту відділу аналізу фінансового плану фінансово-економічної служби, ТРИНОЩУКУ
Дмитру Миколайовичу – ревізору залізничному з безпеки руху поїздів Івано-Франківської
ревізорської дільниці, БОЧКАЮ Іштвану
Ладиславовичу – начальнику Ужгородського
відділу – заступнику начальника служби ста-

тистики з ревізійної роботи управління залізниці, ЧУЩАКУ Зіновію Мирославовичу
– начальнику відділу з контролю використання
енергоресурсів служби локомотивного господарства, СОВІ Марії Петрівні – друкарці
центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
КУДРАВЦЮ Сергію Федоровичу – заступнику начальника служби охорони праці, БОЇЛІ
Ігорю Васильовичу – заступнику начальника
відділу контролю за фінансово-господарською
діяльністю служби контролю та внутрішнього
аудиту, ОСТАП’ЮКУ Миколі Михайловичу
– майстру ковальсько-механічного цеху
пасажирського вагонного депо Ковель,
НОВІЦЬКОМУ Григорію Дмитровичу – слюсарю-сантехніку 5 розряду методично-інформаційного бюро, ЛОГУЩАКУ Михайлу
Івановичу – заступнику начальника технічної
служби, ВОЙЦЕХОВСЬКІЙ Ользі Василівні
– провідному економісту служби організації
праці, заробітної плати та структур управління,
СЛАВЦЮ Василю Васильовичу – заступнику начальника першої служби, СОЛОДУСІ
Петру Миколайовичу – маляру 5-го розряду
виробничого персоналу господарської служби, КИРЧЕЮ Зіновію Семеновичу – монтеру колії Кам’янка-Бузької дистанції колії,
ЦЮЦЬКОМІ Ігорю Васильовичу – начальнику інспекції із збереження парку вантажних
вагонів, ЧЕМОДУРОВІЙ Лесі Володимирівні
– інженеру спеціальної служби, ЯСЬКОВІЙ
Світлані Григорівні – інженеру 1 категорії
служби капітальних вкладень, ЖИДЕНКО
Наталії Семенівні – інструктору-методисту
з фізичної культури та спорту ІІ категорії дорожнього фізкультурно-спортивного клубу
“Локомотив”, ДЗЯДЕВИЧУ Олегу Борисовичу
– начальнику інспекції із контролю за якістю
продукції управління залізниці.
ГОДИННИКОМ ВІД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ-

РЕКТОРА УКРЗАЛІЗНИЦІ – КОЛЕСНІКОВИЧА
Адама Володимировича – заступника начальника Львівської механізованої дистанції
вантажно-розвантажувальних робіт, БОМБУ
Надію Володимирівну – квиткового касира
1 категорії станції Підволочиськ, ЦУМАНЧУКА
Василя Мефодійовича – складача поїздів станції Здолбунів, ТРИНОГУ Василя
Петровича – маневрового диспетчера станції
Івано-Франківськ, КУДЛУ Ольгу Михайлівну
– чергову по станції Ужгород, ІВАНИНУ Ольгу
Амброзіївну – провідного економіста відділу зведеної бухгалтерської звітності фінансово-економічної служби, ІВАНОВСЬКОГО
Ярослава Володимировича – інженера з
охорони праці – керівника служби Ужгородської
дистанції електропостачання, НОВОСАДА
Петра Григоровича – машиніста залізничного водопостачання Ківерцівської дільниці
Рівненської дистанції водопостачання, ЩИРБУ
Любомира Остаповича – коваля на молотах
і пресах 6 розряду Івано-Франківських дорожніх механічних майстерень, ШМАРІНУ Ірину
Антонівну – заступника головного бухгалтера
вагонного депо Дрогобич.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРЗАЛІЗНИЦІ”
– МАТЮШКА Миколу Миколайовича – машиніста електропоїзда моторвагонного депо
Львів, ВОВЧИНУ Василя Миколайовича
– слюсаря з огляду та ремонту локомотивів 5
розряду локомотивного депо Львів.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРЗАЛІЗНИЦІ” – ГОГОШ
Наталію Іванівну – інженера-технолога
Бродівської дистанції колії, КОЛОСА Степана
Юхимовича – старшого шляхового майстра
Рівненської дистанції колії, ВАЛЬЧИШИНА
Михайла Петровича – монтера колії
Чортківської дистанції колії.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА

АВТОМАТИКИ УКРЗАЛІЗНИЦІ” – ДОВБЕТУ
Василя Ярославовича – начальника дільниці
Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
УКРЗАЛІЗНИЦІ”
– БАХУСОВИЧА Романа Івановича
– диспетчера поїзного Львівської дирекції залізничних перевезень, ПУСТОВОЙТ
Лілію Володимирівну – техніка 1 категорії
оперативно-розпорядчого відділу служби
перевезень.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ПАСАЖИРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРЗАЛІЗНИЦІ” – БОЙКА
Степана Орестовича – майстра цеху з ремонту холодильного обладнання та кондиціювання
повітря вагонів пасажирського вагонного депо
Львів, КОЧЕТКОВУ Ольгу Василівну – касира
квиткового 1 категорії вокзалу станції Львів.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРЗАЛІЗНИЦІ” – ОСОБУ
Миколу Петровича – машиніста автомотриси
будівельно-монтажного поїзда служби електропостачання.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОМЕРЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРЗАЛІЗНИЦІ” – РЕМЕНДУ
Любов Ярославівну – товарного касира 2-ї
категорії станції Борщів, ПАНАСЮКА Бориса
Степановича – слюсаря-електрика з ремонту
електроустаткування виробничої дільниці вантажно-розвантажувальних робіт Рівненської
дирекції залізничних перевезень.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРЗАЛІЗНИЦІ” – ЛУКАШИКА
Віктора Вікторовича – провідного інженера з
охорони праці вагонного депо Ковель, ДЕЙНЕКУ
Орисю Ярославівну – свердлувальника вагонного депо Клепарів.
ЗНАЧКОМ “ВІДМІННИК ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ” – КАЙГОРОДОВА Василя
Олександровича – помічника начальника з
охорони праці служби воєнізованої охорони.

Наказом начальника ДТГО “Львівська
залізниця” нагороджено:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ – СІКОРУ
Ганну Богданівну – старшого прийомоздавальника вантажу та багажу станції Дрогобич, МАЛЬСЬКОГО Андрія
Антоновича – поїзного диспетчера виробничого штату відділу перевезень
Тернопільської дирекції залізничних перевезень, БОГДАНЕЦЬ Ліну Анатоліївну
– начальника станції Рокитно-Волинське,
ЗБІГЛЕЯ Сергія Радіоновича – начальника станції Вадул-Сірет, МІНАЇ Анастасію
Ільківну – чергову по станції Виноградово,
ЦЕКОТА Олексія Дмитровича – старшого інструктора з виробничо-технічних
питань служби перевезень, МЕДВЕДЄВУ
Марину Анатоліївну – заступника начальника Ужгородського регіонального
інформаційно-обчислювального центру,
МАСЛЯК Надію Миколаївну – старшого енергодиспетчера Львівської дистанції електропостачання, КЛИМА Василя
Юрійовича – оглядача вагонів пункту технічного обслуговування вагонів Батьово
вагонного депо Ужгород, КАЧМАРИКА
Михайла Михайловича – старшого комірника відділу складського господарства
служби матеріально-технічного постачання, ФІЛІПА Олександра Івановича
– головного інженера локомотивного
депо Чернівці, МИСИК Ірину Яківну
– секретаря служби колії, БОНДАР Софію
Степанівну – інженера-технолога вокзалу станції Ужгород, ПЕТРОВСЬКОГО
Володимира Павловича – електромеханіка Сарненської дистанції сигналізації
і зв’язку, МАЗУРА Мар’яна Михайловича
– монтажника внутрішніх сантехсистем і
обладнання будівельно-монтажного поїзда
№ 908, ЧЕЧІЛЯ Михайла Федоровича –

машиніста електропоїзда моторвагонного
депо Львів, ПАВЛЮК Ольгу Герасимівну
– прибиральницю службових приміщень
господарської служби, КОЖАНА Федора
Федоровича – начальника стрілецької команди № 83 Мукачівського загону воєнізованої охорони, ЧЕРНЕНКО
Оксану Миколаївну – бухгалтера
пансіонату “Галичина”, КУСИКА Сергія
Володимировича – слюсаря-сантехніка пансіонату “Галичина”, БІДОСЬ Ольгу
Ярославівну – головного бухгалтера моторвагонного депо Львів.

локомотивного депо Мукачево, ФЕДАКУ
Миколі Степановичу – водію автотранспортних засобів колійної машинної станції
№ 125, ГРИСЮКУ Роману Степановичу
– монтеру колії Ковельської дистанції колії,
КОВАЛЬОВІЙ Галині Георгіївні – інженеру з охорони праці Європейського транспортно-експедиційного відділення – голові
профкому, ВИГІВСЬКІЙ Наталії Василівні
– старшому електромеханіку електрозв’язку
Івано-Франківської дистанції сигналізації і
зв’язку, ГАЙГЕЛЬ Марії Миколаївні – провідному економісту фінансово-економічного
відділу служби будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд, БІДАК Степанії Степанівні
– оператору комп’ютерного набору 1 категорії моторвагонного депо Львів, ПАВЛИКУ
Сергію Ігоровичу – слюсарю-сантехніку
господарської служби, КАНІЩЕВІЙ Аріні
Юріївні – юрисконсульту 2-ї категорії відділу
договірно-правової роботи юридичної служби, КРЕЧЕТОВІЙ Людмилі Іванівні – провідному юрисконсульту служби матеріальнотехнічного постачання, МІКРЮКОВІЙ Марії
Михайлівні – секретарю начальника залізниці, КАРАВАЙЦЕВІЙ Наталії Володимирівні
– старшому інспектору з кадрів дорожньої
ремонтно-експлуатаційної автобази, ЄВСТАХЕВИЧ Ользі Зиновіївні – начальнику відділу податкової зведеної звітності та методології податкового обліку фінансово-економічної
служби, ТЕРЛЕЦЬКІЙ Ользі Василівні – бухгалтеру 1-ї категорії відділу зведеного обліку
доходних надходжень фінансово-економічної
служби, ЧУМІ Василині Юріївні – провідному інженеру галузевого навчально-методичного центру охорони праці, ТУНЮ Миколі
Георгійовичу – начальнику варти окремого пожежного поїзда ст. Чернівці ІваноФранківського загону воєнізованої охорони,
ВИХОРУ Андрію Васильовичу – начальнику першої служби, ВАСИЛИХУ Василю
Степановичу – інженеру з технічного нагля-

ду 2-ї категорії відділу технічної діагностики
дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи, ПЕТИКУ Володимиру
Михайловичу – заступнику головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
Львівської ревізорської дільниці, КОВАЛЮ
Дмитру Михайловичу – ревізору залізничному з безпеки руху поїздів Рівненської
ревізорської дільниці, ВАСІЛЬЄВІЙ Ірині
Львівні – провідному інженеру з організації
та нормування праці дорожньої нормативнодослідної станції з праці, РАДЧЕНКО Галині
Михайлівні – інженеру сектора з реформування виробничої та соціальної сфери
технічної служби, ДЕМИДЕНКУ В’ячеславу
Вікторовичу – провідному інженеру спеціальної служби, ІЗЬО Марії Михайлівні – завідувачу копіювально-розмножувальним бюро
центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
ОСТРОМЕНСЬКІЙ Антоніні Володимирівні –
інженеру 1-ї категорії центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування, ЗОЛОТАРЬОВУ Валерію
Івановичу – водію пансіонату “Галичина”,
ЛУК’ЯНЧУК Лідії Семенівні – адміністратору пансіонату “Галичина”, НАГОЛЮКУ Юрію
Григоровичу – слюсарю з ремонту рухомого складу 5-го розряду моторвагонного
депо Львів, ЗЛОТНИКУ Петру Романовичу
– дефектоскопісту з магнітного контролю
5-го розряду моторвагонного депо Львів,
ДЕРЕВЕНКО Галині Михайлівні – провідному інженеру служби з управління майновими
та земельними ресурсами, ГРЕЧУХ Оксані
Ігорівні – економісту 2-ї категорії відділу з
організації тендерних закупівель, КАШУБІ
Маріанні Олександрівні – завідувачу каси
квиткової вокзалу станції Чоп, ЛЕСЮК
Любові Самійлівні – черговій по вокзалу
станції Рівне.
(Закінчення на 8 стор.)
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