Розглянувши підсумки галузевого
конкурсу на звання “Кращий працівник
залізничного транспорту України”, керівництво Укрзалізниці та Рада профспілки залізничників і транспортних
будівельників України постановили:
Звання “Кращий працівник залізничного транспорту” у 2010 році
здобули:
БАРАНОВ Анатолій Максимович
– черговий по станції Клесів,
БАСАРАБ
Василь
Іванович
–
стрілець стрілецької команди станції
Батьово Мукачівського загону воєнізованої
охорони,
ВИСОЧАНСЬКА
Галина Семенівна – товарний касир станції Луцьк, ВІТЕНКО Михайло
Васильович – маневровий диспетчер
станції Івано-Франківськ, ВОРОБЕЦЬ
Мирон Дмитрович – шляховий майстер Івано-Франківської дистанції колії,
Розглянувши матеріали комісії
із підведення підсумків дорожнього
конкурсу на звання “Кращий за фахом
працівник Львівської залізниці”, керівництво залізниці і президія дорпрофсожу постановили:
Визнати переможцями конкурсу на
звання “Кращий за фахом працівник
Львівської залізниці” у 2010 році з врученням Почесної грамоти керівництва залізниці і президії дорпрофсожу:
У господарстві перевезень:
ПЕЦЮХ Лідію Казимирівну – чергову стрілочного поста станції Дрогобич,
ШМАТОЛОХУ Лесю Теодозіївну – чергову по станції Глібовичі, КРИСОВАТОГО
Василя Ігоровича – поїзного диспетчера
виробничого штату відділу перевезень
Тернопільської дирекції залізничних перевезень, СЛИША Ярослава Зіновійовича
– складача поїздів 6-го розряду станції Тернопіль, ПРИЙМАЧУКА Григорія
Івановича – поїзного диспетчера відділу
перевезень Рівненської дирекції залізничних перевезень, ЛОНИЧА Василя
Михайловича – машиніста автокрана
5-го розряду Хриплинської виробничої
дільниці опорного пункту станції Хриплин
Івано-Франківської дистанції вантажнорозвантажувальних робіт, ФІЛІШКАНА
Анатолія Володимировича – складача поїздів 5-го розряду станції Чернівці,
АНОХІНУ Світлану Юріївну – чергову по станції Калуш, САНДУЛЯК Віру
Миколаївну – оператора з оброблення
перевізних документів станції Ямниця,
МАЛЬОВАНИК Маргариту Іванівну
– прийомоздавальника вантажу та багажу станції Мукачево, ВАСИЛЬЄВУ
Надію Федорівну – чергову по станції
Чоп, МЕШКО Аніту Ансівну – прийомоздавальника вантажу та багажу станції
Батьово, БАБИНЕЦЬ Олену Андріївну
– квиткового касира станції Воловець,
КОВАЛЬЧИНА Василя Михайловича
– локомотивного диспетчера відділу перевезень Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ПРОНЧУКА Івана
Онуфрійовича – диспетчера служби
перевезень, ЛЬВОВСЬКОГО Миколу
Петровича – диспетчера служби
перевезень.
У господарстві комерційної роботи
і маркетингу:
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ГАВРИЛАШ Юрій Сергійович – провідник пасажирського вагона пасажирського вагонного депо Чернівці, ГОЛУБКО
Сергій Михайлович – складач поїздів
станції Ужгород, ДАНИЛЕВИЧ Іван
Ярославович – провідник пасажирського вагона пасажирського вагонного депо
Львів, ДИМИТРЕНКО Олена Федорівна
– старший товарний касир Єдиного технологічного центру з обробки перевізних документів інформаційно-обчислювального центру, КОРОЛЬ Володимир
Йосипович – старший електромеханік
електрозв’язку Здолбунівської дистанції
сигналізації і зв’язку, ЛАДИКА Степан
Іванович – електромонтер з ремонту
та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 5-го розряду Ужгородської
дистанції сигналізації і зв’язку, ЛИСАК
Іванна Іванівна – чергова по станції Персенківка, ОЛІЯРНИК Михайло
Ярославович – старший електро-

механік ремонтно-ревізійної дільниці
Стрийської дистанції електропостачання, ОЛІЯРНИК Лев Володимирович
– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування дільниці
з ремонту електричного обладнання вагонного депо Клепарів, ПАРАСКИНЮК
Борис Миколайович – машиніст тепловоза локомотивного депо Чернівці,
ПАСТЕРНАК Володимир Михайлович
– електромеханік ремонтно-ревізійної
дільниці Львівської дистанції електропостачання, ПЕТРУШЕВИЧ Оксана
Володимирівна – товарний касир станції Львів, ПІПАШ Юрій Васильович
– електрогазозварювальник відновного
поїзда №3505 станції Королево, ПОПКО
Михайло Олександрович – машиніст
електропоїзда моторвагонного депо
Львів, РИБАК Богдан Іванович – електромеханік 6-го розряду відділу впровадження та експлуатації станційних тех-

нологій інформаційно-обчислювального
центру, САРАПІН Володимир Іванович
– стрілець стрілецької команди станції
Ковель Тернопільського загону воєнізованої охорони, СЕРДЮК Олексій
Феодосійович – вантажник Чопської
дільниці Європейського транспортноекспедиційного відділення, ТИМЕЦЬ
Микола Миколайович – слюсар-ремонтник дистанційної майстерні Львівської
механізованої дистанції вантажнорозвантажувальних робіт, ТОКАРЄВ
Геннадій Володимирович – слюсар
з ремонту рухомого складу локомотивного депо Ковель, ЦИБУЛЬСЬКИЙ
Ігор Степанович – шляховий майстер
Тернопільської дистанції колії, ЧЕПИГА
Олександр Петрович – касир товарний (вантажний) 2-ї категорії станції
Межиріччя, ШАПОВАЛОВ Володимир
Михайлович – майстер автоконтрольного пункту вагонного депо Дрогобич.

ПАЛІНКАШ Ольгу Василівну – касира товарного (вантажного) другої категорії сектора по декларуванню та
наданню інформації на станції Чоп Європейського транспортно-експедиційного
відділення, КОСТЕЦЬКОГО Володимира
Михайловича – машиніста крана (кранівника) Скнилівської виробничої дільниці
Львівської механізованої дистанції вантажно-розвантажувальних робіт.

ровича – майстра пункту технічного обслуговування Ларга вагонного депо Коломия,
БУРИМА Анатолія Володимировича
– оглядача-ремонтника вагонів пункту
технічного обслуговування вагонів Ковель
вагонного депо Ковель.

ка електрозв’язку Ковельської дистанції
сигналізації і зв’язку, ВАСИЛЮК Наталію
Петрівну – електромеханіка бригади з
ведення технічної документації пристроїв
Ковельської дистанції сигналізації і зв’язку.

У пасажирському господарстві:
ГАВРИЛАША Юрія Сергійовича
– провідника пасажирських вагонів пасажирського вагонного депо Чернівці,
КУНИНЕЦЬ Любов Василівну – квиткового касира першої категорії вокзалу
станції Львів.
У локомотивному господарстві:
ГАВРИЛЮКА Юрія Васильовича
– звільненого бригадира підприємств
залізничного транспорту локомотивного депо Львів-Захід, ЛЯШКА Сергія
Івановича – слюсаря з ремонту рухомого
складу 5-го розряду автогальмівного цеху
локомотивного депо Львів, ПЙОНТКА
Андрія Богдановича – слюсаря з ремонту рухомого складу локомотивного
депо Тернопіль, МОКІЙЧУКА Леоніда
Федоровича – машиніста тепловоза
локомотивного депо Ковель, ЛУЧИКА
Бориса Григоровича – слюсаря з ремонту рухомого складу локомотивного
депо Чернівці, ЗАХАРЧУКА Анатолія
Степановича – машиніста тепловоза
локомотивного депо Здолбунів, ГЕРЕГУ
Богдана Дмитровича – слюсаря-ремонтника Івано-Франківських дорожніх механічних майстерень.
У господарстві приміських пасажирських перевезень:
ТАЛАБІРУ Василя Федоровича
– слюсаря з ремонту електрообладнання 5-го розряду моторвагонного депо Королево, СЕГЕДУ Михайла
Михайловича – машиніста електропоїзда моторвагонного депо Львів, ЄВОЧКУ
Любомира Остаповича – слюсаря з ремонту рухомого складу 4-го розряду моторвагонного депо Львів.
У вагонному господарстві:
ЛУПАНЧУКА Володимира Григо-

У господарстві колії:
КОВТУНА
Миколу
Петровича
– монтера колії Сарненської дистанції колії, П’ЯСЕЦЬКОГО В’ячеслава
Володимировича – машиніста залізнично-будівельної машини Чернівецької дистанції колії.
У господарстві сигналізації та
зв’язку:
КУЗБИТА Руслана Богдановича
– електромеханіка електрозв’язку дистанції сигналізації і зв’язку ст. Львів, ГОШКА
Михайла Васильовича – електромеханіка СЦБ дистанції сигналізації і зв’язку
ст. Львів, КУПІЧА Володимира Івановича
– електромеханіка електрозв’язку другої
дистанції сигналізації і зв’язку м. Львів,
КОРНІЙЧУКА Миколу Івановича – електромеханіка електрозв’язку Здолбунівської
дистанції сигналізації і зв’язку, ВАСЬКІВ
Ларису Йосифівну – телеграфіста
Стрийської дистанції сигналізації і зв’язку,
СЕМЕНЕНКА Івана Степановича – електромонтера з ремонту та обслуговування
пристроїв сигналізації, централізації і блокування Стрийської дистанції сигналізації
і зв’язку, НІМЧУКА Івана Дмитровича
– електромеханіка СЦБ Івано-Франківської
дистанції сигналізації і зв’язку, БОСЮКА
Григорія Олексійовича – електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури
та пристроїв зв’язку Сарненської дистанції сигналізації і зв’язку, ФЕДОРОВИЧА
Павла Олександровича – електромеханіка СЦБ Тернопільської дистанції
сигналізації і зв’язку, ЛЯЩИНСЬКОГО
Зіновія Теодозійовича – електромеханіка електрозв’язку Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку, МУЗИЧУК Тетяну
Іванівну – телеграфіста Мукачівської дистанції сигналізації і зв’язку, БОДАК Юлію
Федорівну – телефоніста Ужгородської
дистанції сигналізації і зв’язку, ДАНИЛЮКА
Володимира Михайловича – електромеханіка електрозв’язку Чернівецької дистанції сигналізації і зв’язку, СУПРУНОВИЧА
Миколу Миколайовича – електромехані-
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У господарстві електропостачання:
САВЕЛЬЄВА
Анатолія
Анатолійовича – електромонтера Львівського
району електропостачання Львівської
дистанції електропостачання, МАГЕРКА
Павла Михайловича – електромонтера
району контактної мережі Тухля (ЕЧК-4)
Стрийської дистанції електропостачання, ДАНЧИШАКА Миколу Васильовича
– машиніста автомобільного крана будівельно-монтажного поїзда служби електропостачання, САДОВНІКОВУ Олену
Вікторівну – інженера першої категорії
– начальника сектора реалізації електроенергії відділу по роботі зі споживачами
електроенергії “Енергозбуту”, ЛУГАРЄВА
Олексія Аркадійовича – енергодиспетчера Івано-Франківської дистанції електропостачання.
У господарстві воєнізованої охорони:
РІЯ Михайла Степановича – стрільця стрілецької команди ст. Тернопіль
Тернопільського загону воєнізованої охорони, ДІЛІОНА Івана Серафимовича –
стрільця стрілецької команди ст. Чернівці
Івано-Франківського загону воєнізованої
охорони.
У господарстві будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд:
ПАНЧИШИНА Богдана Михайловича
–
слюсаря
аварійно-відновлювальних робіт Львівської дистанції водопостачання, ЧОРНОГО Володимира
Степановича – слюсаря-ремонтника 6-го
розряду Львівського експериментального
заводу.
У інформаційно-обчислювальному
центрі:
ПРОНСЬКОГО Олега Івановича
– електромеханіка 6-го розряду ІваноФранківського регіонального інформаційно-обчислювального центру,
СУРАЖСЬКУ Тетяну Володимирівну
– оператора ЕОМ 4-го розряду виробничого відділу АСУ вантажних перевезень
інформаційно-обчислювального центру.
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