Вітаємо з нагородами!
(Закінчення. Поч. на 4 стор.)
ЛЕГУЦЬКІЙ Валентині Сергіївні – завідувачу
відділом комплектування Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування, ЛЕСІВУ Олегу Богдановичу
– електромеханіку сигналізації, централізації і
блокування дистанції сигналізації і зв’язку станції Львів, ОНИСЬКІВУ Мирону Зеновійовичу
– заступнику начальника Дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи,
ПОЛІТИЛО Ганні Олексіївні – інженеру 1 категорії кошторисної групи Ужгородської дирекції
залізничних перевезень, ПРОНЧУК Богдані
Михайлівні – помічнику начальника з кадрів і соціальних питань станції Львів, ПУКАЧУ Борису
Михайловичу – заступнику начальника відділу з
контролю доходів від вантажних та пасажирських
перевезень служби контролю та внутрішнього
аудиту, РІЗНИЧОК Ігорю Дмитровичу – старшому електромеханіку групи по обслуговуванню систем обліку електроенергії Енергозбуту,
РОМАНІВ Галині Іванівні – секретарю-друкарці вокзалу станції Львів, РОСПОПІ Василю
Миколайовичу – старшому диспетчеру відділу
перевезень Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, СМЕТАНСЬКОМУ Ігорю
Михайловичу – водію автотранспортних засобів
Ходорівської дистанції колії, ТОКАРЄВІЙ Галині
Іванівні – провідному економісту вагонного
депо Ужгород, ФЕДОРИЧКО Ларисі Осипівні
– старшому інспектору відділу режиму Першої
служби, ФОРСЮКУ Анатолію Івановичу – провідному інженеру з приймання локомотивів самостійного відділу з приймання рухомого складу,
ФРОЛОВІЙ Олені Борисівні – завідувачу касами вокзалу станції Чернівці, ЦИМБАЛІСТ Марії
Євстахіївні – черговій по парку станції Стрий,
ШИШЦІ Мар’яну Васильовичу – ревізору з
безпеки руху Львівської ревізорської дільниці з
безпеки руху поїздів і автотранспорту, ШПАКУ
Володимиру Дмитровичу – складачу поїздів
станції Сарни, ШТУРИН Ользі Федорівні – завідувачу господарством господарської служби,
ЯРЕМЧУК Людмилі Іванівні – старшому інспектору з кадрів станції Тернопіль.
ГОДИННИКОМ ВІД ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА УКРЗАЛІЗНИЦІ – ВАСИЛЬКІВА
Івана Володимировича – першого заступника
начальника служби комерційної роботи та маркетингу, ГЛУХА Сергія Івановича – провідного
економіста господарської служби, ГОНЧАРЕНКА
Сергія Едуардовича – начальника відділу станційних технологій інформаційно-обчислювального центру, ГУЛЕЯ Андрія Миколайовича
– старшого електромеханіка Стрийської
дистанції сигналізації та зв’язку, ДОМЧАКА
Богдана Володимировича – головного технолога пасажирського вагонного депо Тернопіль,
КІМЛАЙЧУКА Павла Миколайовича – оглядача-ремонтника вагонів вагонного депо Ковель,
КОСЕНКО Наталію Василівну – маляра управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №3, РУДИК Ольгу Михайлівну – юрисконсульта 2-ї категорії відділу договірно-правової роботи юридичної служби, СИНИШИНУ
Кароліну Іванівну – чергову по вокзалу станції
Чоп, ФАНДИРУ Антона Матвійовича – начальника технічного відділу служби перевезень.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК БЕЗПЕКИ РУХУ
ТА ЕКОЛОГІЇ” – ГУМЕНЮКА Михайла
Михайловича – машиніста бульдозера 6
розряду відновного поїзда №3503 станції ІваноФранківськ.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ГЛАДІЯ Івана
Васильовича – начальника моторвагонного
депо Коломия, КОНИКА Петра Федоровича
– чергового локомотивного депо Здолбунів,
ТКАЧУКА Миколу Степановича – машиніста
електровоза локомотивного депо Ковель.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА” – КОНДРАТЮКА В’ячеслава
Івановича – машиніста екскаватора одноковшового вагонного депо Здолбунів.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА
ПЕРЕВЕЗЕНЬ” – КУДЛУ Миколу Михайловича
– диспетчера маневрового станції Клепарів,
МАРЧУКА Василя Івановича – чергового
по станції Максимівка, СКЛЯРОВУ Тетяну
Олексіївну – начальника сектору організації
праці та заробітної плати Ужгородської дирекції
залізничних перевезень.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ПАСАЖИРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА” – ПЕРЕТЯТКА Богдана
Григоровича – провідника пасажирського ваго-

на пасажирського вагонного депо Львів, РУДЬКА
Дмитра Васильовича – слюсаря-ремонтника
пасажирського вагонного депо Чернівці.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ЦЮКА Івана Михайловича
– заступника начальника Стрийської дистанції
колії.
ЗНАКОМ
“ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА АВТОМАТИКИ” – БІЛОВУСА Ричарда
Болеславовича – провідного інженера з охорони праці служби сигналізації і зв’язку.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ” – ГОЛДУ Івана Михайловича
– електромеханіка району контактної мережі
станції Красне Львівської дистанції електропостачання.
ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – АНТОНЕНКА Олега
Вікторовича – машиніста крана (кранівника)
виробничої дільниці вантажно-розвантажувальних робіт Рівненської дирекції залізничних перевезень, ЧУМУ Юрія Михайловича – слюсаряелектрика з ремонту електроустаткування 6-го
розряду Чопської дільниці Європейського транспортно-експедиційного відділення.
ЗНАЧКОМ “ВІДМІННИК ВОЄНІЗОВАНОЇ
ОХОРОНИ” – ДОРОША Ігоря Володимировича
– начальника сектору організації охорони вантажів та об’єктів Івано-Франківського загону
воєнізованої охорони, ШАЛЕНИКА Андрія
Андрійовича – старшого стрільця стрілецької
команди Мукачівського загону воєнізованої охорони.
Наказом начальника ДТГО “Львівська залізниця” нагороджено:
ЗНАКОМ “ЗА САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ”
ІІ СТУПЕНЯ – КАРПІНЦЯ Дмитра Івановича
– начальника станції Сколе, ЗАБОЛОТНОГО
Василя Танасовича – начальника станції
Озеряни-Пилатківці, МОРОЗОВУ Наталію
Яківну – помічника чергового по дирекції по спецперевезеннях відділу перевезень
Рівненської дирекції залізничних перевезень,
ХРУСТАВЧУК Галину Миколаївну – старшого
касира товарного (вантажного) станції Коломия,
ЗІЗІЧ Галину Миколаївну – начальника товарної контори станції Батьово, ФІЯЛКОВИЧА
Миколу Миколайовича – ревізора залізничного з безпеки руху поїздів апарату безпеки
руху поїздів і автотранспорту, МАРУСЯКА
Ярослава Миколайовича – начальника самостійного відділу з приймання рухомого складу,
КОВАЛЬСЬКОГО Вадима Вікторовича – помічника начальника з кадрів інформаційно-обчислювального центру, ФЕДОРОВИЧ Ганну
Павлівну – бухгалтера 1 категорії господарської
служби, МАЦЮК Ірину Степанівну – інженера з
охорони праці 1 категорії Ковельської дистанції
сигналізації і зв’язку, ПОСТОРОНКА Валерія
Георгійовича – помічника начальника депо з
безпеки руху поїздів та автотранспорту пасажирського вагонного депо Тернопіль, Бахтіну
Тетяну Вікторівну – старшого інспектора
відділу кадрів пасажирського вагонного депо
Чернівці, БАТОГА Івана Миколайовича – слюсаря з ремонту рухомого складу пасажирського вагонного депо Чернівці (Івано-Франківська
дільниця), ПАУЧЕКА Петра Миколайовича
– слюсаря-ремонтника локомотивного депо
Чернівці, ПЕЛЕША Петра Федоровича – старшого майстра локомотивного депо Львів-Захід,
БАЙМАК Марію Тимофіївну – інженера 2-ї
категорії виробничо-технічного відділу служби комерційної роботи і маркетингу, КАРАЧУН
Оксану Антонівну – помічника з кадрів та соціальних питань начальника вокзалу станції
Львів, ДОВГОШИЮ Валентину Павлівну – начальника відділу звітності з праці та заробітної
плати служби статистики, МЕХАНІЧЕВУ Аллу
Ананіївну – заступника начальника фінансовоекономічного відділу служби матеріально-технічного постачання, САВКУ Степана Михайловича
– водія автотранспортних засобів 1-го класу
дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, БАРНУ Василя Дмитровича – начальника
району контактної мережі Самбірської дистанції
електропостачання, КУЧИН Катерину Сергіївну
– начальника сектору матеріально-технічного
постачання вагонного депо Здолбунів, КУШНІРА
Богдана Михайловича – стрільця стрілецької команди на станції Чоп Мукачівського загону воєнізованої охорони, УТКІНА Миколу
Вікторовича – майстра Тернопільської дистанції
колії, ТОНЮКА Петра Дмитровича – ремонтника штучних споруд Чернівецької дистанції

колії, ЧИЖО Василя Васильовича – слюсаря
з ремонту колійних машин і механізмів колійних
дорожніх ремонтно-механічних майстерень,
НОСИРЄВА Сергія Юрійовича – начальника
відділу експертизи електроустановок дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи, НУЖДАК Раїсу Миколаївну – головного
бухгалтера Ужгородської територіальної профспілкової організації, ПЕЛЕНЬО Ніну Йосипівну
– техніка 2-ї категорії оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень, ШЕВЧИШИН
Оксану Степанівну – першого заступника начальника юридичної служби, БОЛЯЧЕВЕЦЬ
Марину Анатоліївну – провідного економіста
відділу зведеного обліку доходних надходжень
фінансово-економічної служби, ЮСЬКІВ Надію
Петрівну – економіста 2-ї категорії моторвагонного депо Львів, ГЛОДАНА Ігоря Михайловича
– машиніста електропоїзда моторвагонного депо
Львів, ТРУХАНА Михайла Андрійовича – головного інженера Львівського заводу залізобетонних конструкцій, ДЕМИДЕНКА В’ячеслава
Вікторовича – провідного інженера (з цивільної
оборони) господарської служби.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ – САБАДАШКО
Марії Теодорівні – черговій по станції Стрий-2,
ЗІНЧУК Марії Євгенівні – товарному касиру станції Клепарів, КРИВОМУ Василю Романовичу
– старшому приймальнику поїздів 5-го розряду станції Тернопіль, БОЙЧУКУ Олександру
Михайловичу – начальнику сектору охорони
праці Тернопільської дирекції залізничних перевезень, НЕВІДОМСЬКІЙ Тамарі Фадіївні – черговій
по блок-посту 8 км Рівненської дирекції залізничних перевезень, ГЛУШКУ Віктору Васильовичу
– техніку групи спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд Рівненської дирекції
залізничних перевезень, СОКЛАКОВІЙ Світлані
Степанівні – техніку 1 категорії Першого сектору Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, ЛУНЗІ Олександру Івановичу – начальнику станції Мамалига, КОВАЧ Людмилі
Валентинівні – черговій по станції Струмківка,
КУКИЦЯКУ Ігорю Васильовичу – поїзному
диспетчеру відділу перевезень Ужгородської
дирекції залізничних перевезень, ЛЮБОХИНЦЮ
Володимиру Григоровичу – старшому електромеханіку Рівненського регіонального інформаційно-обчислювального центру, МОЛНАРУ
Рудольфу Рудольфовичу – старшому електромеханіку Ужгородського регіонального інформаційно-обчислювального центру, ШИШАКУ
Андрію Володимировичу – інженеру 2-ї категорії технічного відділу служби вагонного
господарства, БАТОРІ Миколі Миколайовичу
– старшому майстру колісно-роликового цеху
Чоп вагонного депо Ужгород, САГАНУ Зеновію
Михайловичу – викладачу центру професійного
розвитку персоналу Львівської залізниці, Коляді
Тетяні Григорівні – завідувачу господарства центру професійного розвитку персоналу Львівської
залізниці, КУЛИК Ніні Феодосіївні – прибиральнику службових приміщень локомотивного депо
Ковель, СЕМЕНЮКУ Олександру Дмитровичу
– слюсарю з ремонту рухомого складу локомотивного депо Здолбунів, ГЕВКУ Олександру
Федоровичу – головному технологу локомотивного депо Тернопіль, СЕМЕРАЗУ Ярославу
Васильовичу – машиністу електростанції пересувної рейкозварювального поїзда №16, ГАКАНУ
Івану Миколайовичу – лісорубу Львівської дистанції захисних лісонасаджень, ІШТВАНІ Івану
Тіберійовичу – машиністу залізнично-будівельної машини колійної машинної станції №198,
МОЙСЕЮ Роману Богдановичу – машиністу
автовишки та автогідропідіймача управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
№4, ДІДУХУ Ярославу Зеноновичу – слюсарю
з виготовлення вузлів та деталей санітарнотехнічних систем будівельно-монтажного поїзда
№908, ЧУПРИНКО Галині Юріївні – провідному
інженеру з організації та нормування праці служби приміських пасажирських перевезень, ПАНАС
Оксані Назарівні – бухгалтеру 2-ї категорії моторвагонного депо Львів, ОХРІМЕНКУ Сергію
Миколайовичу – старшому електромеханіку
району контактної мережі Здолбунів Рівненської
дистанції електропостачання, ІЩУК Надії
Володимирівні – інженеру 1 категорії сектору
оренди і приватизації майна служби з управління
майновими та земельними ресурсами, ГАНУЩАК
Марії Петрівні – економісту 1 категорії планово-економічного відділу фінансово-економічної
служби, БАЛЮ Андрію Мироновичу – експерту
1 категорії відділу з обстеження і паспортизації

будівель та споруд дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи, ДОСКАЧ
Ірині Богданівні – провідному економісту відділу
маркетингу служби комерційної роботи та маркетингу, ДІДУХУ Миколі Ярославовичу – інженеру
з нагляду за будівництвом 1 категорії служби капітальних вкладень, ЛОЦУНЯК Марії Іванівні –
сортувальнику поштових відправлень та виробів
друку 2 класу господарської служби, ДРОБКО
Лесі Володимирівні – прибиральниці службових приміщень господарської служби, ДЕМЧУКУ
Володимиру Дмитровичу – дорожньому інспектору інспекції зі збереження парку вантажних
вагонів, ГОНЧАРОВУ Андрію Анатолійовичу –
старшому електромеханіку СЦБ поста ЕЦ станції
Сарни Сарненської дистанції сигналізації і зв’язку,
ПУЦІЛЮ Ігорю Степановичу – звільненому бригадиру дільниці з ремонту деревокомплектовочного обладнання пасажирського вагонного депо
Тернопіль, ДЕМ’ЯНЧУКУ Дмитру Юрійовичу
– старшому ревізору відділу з контролю доходів
від вантажних та пасажирських перевезень служби контролю та внутрішнього аудиту, САЗИКІНІЙ
Галині Костянтинівні – провідному інженеру з
організації та нормування праці служби організації праці, заробітної плати і структур управління,
САСУ Павлу Івановичу – старшому інспектору
інспекції з контролю за якістю продукції, ВОЩИЛО
Ларисі Іванівні – провідному інженеру технічної
служби, ПОПКОВІЙ Оресті Олександрівні – інженеру 1 категорії контрольно-ревізійного відділу
служби статистики, ОСТРОМЕНСЬКІЙ Антоніні
Володимирівні – інженеру 1 категорії Центру
науково-технічної інформації та бібліотечно-бібліографічного обслуговування, ЗАХАРЧЕНКО
Андріані Леонідівні – економісту 1 категорії сектору по закупівлі робіт відділу з організації тендерних закупівель, ХАВАЛКУ Роману Степановичу
– заступнику начальника відділу “Проектно-кошторисна група”, ВИНАРЧИКУ Тарасу Яковичу
– старшому інспектору інспекції з контролю виконання, СИЛЬВЕСТР Наталії Валеріївні – техніку 1 категорії Методично-інформаційного бюро,
БИЛЕНЬ Ользі Миколаївні – інженеру відділу
з контролю за використанням вагонних ресурсів
та збереженням рухомого складу служби перевезень, МАЗУРОК Вірі Степанівні – провідному
економісту пасажирської служби, ОРБАН Тетяні
Миколаївні – старшому квитковому касиру вокзалу станції Чоп, СКОВРОНСЬКОМУ Зіновію
Івановичу – заступнику начальника вокзалу станції Івано-Франківськ, ПАВЛІНІ Євгену
Андрійовичу – помічнику машиніста локомотивного депо Тернопіль.
ГОДИННИКОМ ВІД НАЧАЛЬНИКА ЗАЛІЗНИЦІ – БАДРІАШВІЛІ Тетяну Михайлівну – чергову по вокзалу станції Трускавець, ВОЛОШИНА
В’ячеслава Йосиповича – провідного інженера комерційного відділу Тернопільської
дирекції залізничних перевезень, ПАЛАМАР
Ольгу Василівну – старшого приймальника
поїздів станції Здолбунів, ТЕЛЮКА Михайла
Миколайовича – чергового по станції відділу
перевезень Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, МУСКУ Віталія Івановича
– начальника сектору майнових та земельних
ресурсів Ужгородської дирекції залізничних
перевезень, ЗІНЧУКА Едуарда Федоровича
– начальника відділу телекомунікаційних систем
і мереж передачі даних інформаційно-обчислювального центру, РАВЛІНКА Володимира
Михайловича – начальника Сколівського куща
тягових підстанцій Стрийської дистанції електропостачання, ДОВГАЛЮКА Петра Яковича
– старшого оглядача вагонів вагонного депо
Тернопіль, ПОЛІЩУК Василину Василівну
– економіста з матеріально-технічного забезпечення Ковельської дистанції колії, ДУДЯКА
Василя Степановича – машиніста залізничнобудівельної машини колійної машинної станції
№124, РОМАНИШИНА Василя Миколайовича
– начальника локомотивного депо Мукачево,
НЕТЛЮХА Мирослава Михайловича – начальника відділу контролю пасажирських поїздів і вокзалів служби контролю та внутрішнього аудиту,
АНДРІЙЧУКА Віталія Васильовича – заступника начальника Чернівецької дистанції сигналізації
і зв’язку, ПИТЧАКА Ігоря Адамовича – старшого
електромеханіка з обслуговування пристроїв сигналізації, централізації і блокування Ужгородської
дистанції сигналізації і зв’язку, КОКОЛЬСЬКОГО
Івана Миколайовича – голову об’єднаної профспілкової організації Тернопільської дирекції залізничних перевезень, ЩЕРБАН Віру Миколаївну
– контролера-касира 2 розряду вокзалу Ужгород.
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