За сумлінну працю на залізничному
транспорті, вагомий особистий внесок
у розвиток галузі, забезпечення потреб населення та економіки держави в
перевезеннях вантажів і пасажирів, високу професійну майстерність, творчу
ініціативу в роботі та з нагоди свята
– Дня Незалежності України наказом
в.о. генерального директора Укрзалізниці
нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК” –
БОЙКА Петра Петровича – начальника вокзалу станції Броди, БОРЕЙКА Олександра
Володимировича – головного інженера
Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ГУРБУ Галину Павлівну – начальника
станції Трускавець, КУБІЦЬКОГО Романа
Богдановича – слюсаря з ремонту рухомого
складу локомотивного депо Львів-Захід.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА ЗАСЛУГИ.
УКРЗАЛІЗНИЦЯ” III СТУПЕНЯ – КАРАЧУНА
Івана Володимировича – майстра будівельно-монтажних робіт Ковельської виконробської дільниці управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
№3, КАЧУРА Анатолія Олександровича
– начальника району контактної мережі
станції Красне Львівської дистанції електропостачання,
НІКОЛАЙЧУК
Галину
Олександрівну – чергову по станції Рівне,
ПІРСЬКОГО Олександра Павловича – заступника начальника інформаційно-обчислювального центру, ПЛАХОТКУ Михайла
Володимировича – старшого електромеханіка з обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування Сарненської
дистанції сигналізації і зв’язку, СИМА Тараса
Андрійовича – старшого шляхового майстра
Самбірської дистанції колії, ТЕПЛОГО Юрія
Ярославовича – начальника відновного
поїзда №4514 станції Самбір.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” I СТУПЕНЯ – ЯКИМІВА Степана Семеновича
– виконавця робіт будівельно-монтажного
поїзда №908.
ЗНАКОМ
“ЗАЛІЗНИЧНА
СЛАВА”
IІ СТУПЕНЯ – ВИННИЦЬКОГО Тараса
Зеноновича – головного інженера локомотивного депо Львів-Захід, ЛУК’ЯНОВА
Олександра Кузьмича – начальника відділу
кадрів Львівської дирекції залізничних перевезень, СЕМАК Степанію Андріївну – завідувача фінансовим відділом дорожнього
комітету профспілки.
ЗНАКОМ
“ЗАЛІЗНИЧНА
СЛАВА”
III СТУПЕНЯ – ДМИТРУКА Олександра
Володимировича – складача поїздів cтанції Здолбунів, ІВАНЕЙКО Галину Петрівну
– агента з передачі вантажу на прикордонній станції Мостиська-2, КУРИЛЮКА
Михайла Романовича – шляхового майстра Чортківської дистанції колії, КУЩЕВОГО
Володимира Юрійовича – начальника
пункту технічного обслуговування вагонів
вагонного депо Здолбунів, МОТИЛЯ Ігоря
Степановича – машиніста дизель-поїзда
моторвагонного депо Коломия, НАЗАРУКА
Бориса Захаровича – слюсаря з ремонту рухомого складу пасажирського вагонного депо
Ковель, ПЕТРОВСЬКУ Марію Василівну
– чергову стрілочного поста 3 розряду станції Івано-Франківськ, ПОПЕНЮКА Романа
Зіновійовича – провідного інженера-програміста відділу адміністрування систем
управління базами даних інформаційно-обчислювального центру, САВЧУКА Віталія
Вікторовича – заступника начальника відділу перевезень Тернопільської дирекції залізничних перевезень, СУДНІЦИНУ Ольгу
Володимирівну – провідного інженера
соціального відділу служби кадрів, навчальних закладів і соціальних питань, ЮЗВИНА
Ярослава Михайловича – електромеханіка контактної мережі Золочівського району
контактної мережі Тернопільської дистанції
електропостачання.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – ВАХРАМЕЄВУ Наталію
Ярославівну – заступника начальника паса-

жирського відділу Львівської дирекції залізничних перевезень, ВЕНГЕР Тетяну Миколаївну
– інженера 1 категорії господарської служби,
ВЕСЕЛІВСЬКУ Ольгу Михайлівну – оператора комп’ютерного набору 2 категорії
вокзалу станції Львів, ВІЙТОВИЧА Тараса
Михайловича – інженера (з радіографічного
контролю) 2 категорії дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи, ВОВКА
Романа Ігоровича – слюсаря з огляду та
ремонту локомотивів на пунктах технічного
обслуговування локомотивного депо Львів,
ГАЛАСА Володимира Ярославовича – начальника юридичної служби, ГЕРМАНОВИЧ
Ірину Степанівну – диспетчера поїзного
відділу перевезень Львівської дирекції залізничних перевезень, ГЕРМАНОВИЧ Ганну
Дмитрівну – економіста актово-претензійного відділу служби комерційної роботи та маркетингу, ГОРЩАРА Анатолія Степановича
– начальника Рівненської дільниці Львівської
механізованої дистанції навантажувальнорозвантажувальних робіт, ГУДЗАН Євгенію
Анатоліївну – помічника начальника дистанції з кадрів та соціальних питань Ужгородської
дистанції електропостачання, ІЛЮКА Іллю
Вікторовича – слюсаря з ремонту рухомого
складу 4 розряду вагонного депо Коломия,
КОВАЛЬСЬКОГО Вадима Вікторовича – помічника начальника з кадрів інформаційно-обчислювального центру, КОВАЛЬСЬКУ Ольгу
Аркадіївну – начальника Тернопільського
відділу – заступника начальника служби статистики з ревізійної роботи управління залізниці, КУПЦЯ Ігоря Івановича – головного
інженера дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, КУШКУ Петра Павловича
– старшого ревізора відділу внутрішнього
аудиту служби контролю та внутрішнього
аудиту, ЛАПЧИНСЬКОГО Володимира
Романовича – начальника колійних дорожніх
ремонтно-механічних майстерень, ЛУЦІВА
Михайла Івановича – начальника управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №4, МОСТИКУ Раїсу Іларіонівну
– головного бухгалтера Ковельської дистанції сигналізації і зв’язку, НОВАКА Григорія
Олексійовича – інженера технічного відділу,
голову первинної профспілкової організації
Сарненської дистанції сигналізації і зв’язку,
ПІХ Галину Георгіївну – начальника центру
оперативно-технічного обліку локомотивного
депо Львів, ПРОКУТКО Тамару Микитівну
– старшого товарного касира станції Сарни,
ПУКАЛА Олега Антоновича – начальника
станції Чортків, ПУШКАША Олександра
Андрійовича – першого заступника начальника Ужгородської дирекції залізничних
перевезень, САВКУ Василя Васильовича
– складача поїздів 5 розряду станції Чернівці,
СИСАКА Бориса Ярославовича – майстра дільниці з ремонту візків пасажирського вагонного депо Тернопіль, УГРИНЧУКА
Василя Михайловича – слюсаря з ремонту
рухомого складу 6 розряду моторвагонного
депо Коломия, ХАВАНА Юрія Васильовича
– слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування Ужгородської пасажирської вагонної дільниці, ЦИМБАЛЮКА
Івана Вікторовича – начальника окремого
пожежного поїзда станції Чоп Мукачівського
загону воєнізованої охорони, ЧУРУ Світлану
Євгенівну – начальника технічного відділу Чортківської дистанції колії, ШАБРОВУ
Галину Миколаївну – провідного інженера
відділу планування перевезень та організації
вантажної роботи служби перевезень.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – АНІНУ Володимиру
Васильовичу – голові первинної профспілкової організації пасажирського вагонного
депо Тернопіль, ВАСІЛЬЄВІЙ Ірині Львівні
– провідному інженеру з організації та нормування праці дорожньої нормативно-дослідної станції з праці, ВАРХОЛЯК Лілії
Степанівні – завідувачу сектором каталогів
центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
ГАЛИПЧАК Мирославі Антонівні – прийо-

моздавальнику вантажу і багажу 4 розряду
станції Ямниця, ГАСЬКУ Мирону Івановичу
– ревізору залізничному з безпеки руху поїздів Івано-Франківської ревізорської дільниці з безпеки руху поїздів і автотранспорту,
ГЕВКУ Володимиру Івановичу – складачу поїздів станції Клепарів, ГЛАВАЦЬКІЙ
Ганні Михайлівні – інженеру 1 категорії
з під’їзних колій комерційного відділу
Тернопільської дирекції залізничних перевезень, ГЛИНЯНСЬКІЙ Наталії Володимирівні
– провідному інженеру-технологу виробничого відділу з експлуатації автоматизованих
систем управління вантажних перевезень
інформаційно-обчислювального
центру,
ГОЛОВНИЦЬКІЙ Надії Олексіївні – старшому інспектору з кадрів вокзалу станції Рівне,
ГОЛУБУ Роману Григоровичу – слюсарю
з ремонту рухомого складу (електроапаратури) 4 розряду моторвагонного депо Львів,
ДАДОНОВІЙ Наталії Миколаївні – помічнику
начальника з кадрів вагонного депо Ужгород,
ДМІТРІЄНКУ Денису Анатолійовичу – електромеханіку електрозв’язку Ужгородської
дистанції сигналізації і зв’язку, ДЮБКІНІЙ
Надії Олегівні – оператору при черговому
по дирекції Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ІВАНЧИШИН Наталії
Олександрівні – провідному економісту служби локомотивного господарства,
ІВАНОВИЧУ Володимиру Миколайовичу
– стропальнику 5 розряду Мостиської дільниці Львівської механізованої дистанції наробіт,
вантажувально-розвантажувальних
ІЛИК Галині Василівні – транспортному експедитору методично-інформаційного бюро,
КАРПУК Надії Михайлівні – бухгалтеру
локомотивного депо Ковель, КІЛЬЧИЦЬКІЙ
Мар’яні Василівні – прийомоздавальнику
вантажу і багажу 2 розряду станції Рожнятів,
КЛОК Галині Ігорівні – бухгалтеру 2 категорії Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних
робіт,
КОМУШИНІЙ Оксані Іванівні – інженеру 1
категорії відділу комбінованих перевезень
та оперативної діяльності служби комерційної роботи і маркетингу, КРУШЕЛЬНИЦЬКІЙ
Ганні Андріївні – провідному інженеру господарської служби, ЛЕЛЕКАЧУ Олександру
Бернатовичу – електромеханіку Ужгородської дистанції електропостачання, ЛУЦИКУ
Олексію Васильовичу – старшому пожежному окремого пожежного поїзда станції
Чернівці Івано-Франківського загону воєнізованої охорони, МАЗУРИК Вірі Іванівні
– сигналісту станції Ковель, МАЗУРКЕВИЧУ
Миколі Зіновійовичу – інженеру 1 категорії служби охорони праці, МІГОВКУ Івану
Михайловичу – бригадиру (звільненому) підприємств залізничного транспорту 6 розряду
цеху ремонту моторвагонного депо Королево,
МОКРИЦЬКОМУ Ігорю Михайловичу – будівельному слюсарю управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6,
МУЩЕНСЬКОМУ Андрію Миколайовичу
– електромонтеру контактної мережі будівельно-монтажного поїзда служби електропостачання, НАБОРСЬКОМУ Сергію
Васильовичу – начальнику планово-договірного відділу служби капітальних вкладень,
НИЩОМУ Богдану Михайловичу – машиністу відділу складського господарства
служби матеріально-технічного постачання,
НОВАКУ Ігорю Миколайовичу – інженеру
Рівненського інформаційно-обчислювального центру, ОСИПУ Борису Ярославовичу
– столяру 5 розряду господарської служби,
ПАНАС Ганні Михайлівні – черговій по станції Львів, ПЕТРИК Любові Іванівні – провідному інженеру станції Батьово, ПШИК Марії
Михайлівні – помічнику начальника з кадрів
управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №2, РЕПЕТИЛІ Ярославу
Лукашовичу – вантажнику відділу складського господарства служби матеріально-технічного постачання, РИБЧИНСЬКІЙ Раїсі
Павлівні – інспектору з виробничо-технічних
питань першого сектора Тернопільської дирекції залізничних перевезень, СМИК Любові
Михайлівні – начальнику сектора екології

технічної служби, СТАХІВ Ірині Йосипівні
– прибиральниці службових приміщень господарської служби, СТАШКІВУ Йосифу
Романовичу – верстатнику деревообробних верстатів пасажирського вагонного депо
Львів, ТИШКОВЦЮ Олександру Івановичу
– начальнику пункту технічного обслуговування вагонів вагонного депо Клепарів,
ФРАЙТИК Марії Павлівні – розподілювачу робіт колійної машинної станції № 198,
ЧЕРНИШЕНКУ Віктору Назаровичу – головному механіку Тернопільської дистанції колії,
ЧЕРНЯКУ Юрію Ананійовичу – черговому
по дирекції Рівненської дирекції залізничних
перевезень, ШКОБІ Павлу Михайловичу
– заступнику начальника вокзалу Ужгород,
ЮНИКУ Ярославу Михайловичу – начальнику технічного відділу, голові первинної
профспілкової організації дистанції сигналізації і зв’язку станції Львів, ЮРСІ Михайлу
Осиповичу – старшому електромеханіку
дистанції сигналізації і зв’язку станції Львів,
ЯВОРНИЦЬКОМУ Олегу Володимировичу
– поїзному диспетчеру виробничого штату
відділу перевезень Тернопільської дирекції
залізничних перевезень, ЯВОРСЬКІЙ Ользі
Миколаївні – головному бухгалтеру дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази,
ЯНКОВСЬКІЙ Ірині Михайлівні – юрисконсульту 2 категорії юридичної служби.
ГОДИННИКОМ ВІД ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА УКРЗАЛІЗНИЦІ – ГЛУШКА
Андрія Івановича – начальника куща тягових підстанцій 1 групи Стрийської дистанції
електропостачання, ГОРДІЙЧУКА Миколу
Петровича – оглядача-ремонтника вагонів
6 розряду вагонного депо Ковель, ГРИЦІВ
Марію Петрівну – бухгалтера 1 категорії
служби приміських пасажирських перевезень,
ІЖИК Тетяну Михайлівну – інженера 1 категорії сектора майнових та земельних ресурсів
Ужгородської дирекції залізничних перевезень, КАТИНСЬКОГО Ігоря Романовича
– майстра локомотивного депо Тернопіль,
КОБРИН Ірину Павлівну – заступника головного бухгалтера господарської служби,
КУШІЛЯ Петра Яковича – старшого інспектора інспекції з контролю виконання, ЛЕВ Лілію
Зіновіївну – старшого електромеханіка бригади технічної документації, диспетчеризації
– голову первинної профспілкової організації
Стрийської дистанції сигналізації і зв’язку,
ЛЕУША Михайла Григоровича – бригадира (звільненого) підприємств залізничного
транспорту та метрополітенів 5 розряду
Мостиської дільниці Львівської механізованої
дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ПОПОВИЧА Василя Дмитровича
– інженера відділу постачання управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №5, ПУКАЧА Бориса Михайловича
– заступника начальника відділу з контролю
доходів від вантажних та пасажирських перевезень служби контролю та внутрішнього аудиту, РОМАНОВСЬКУ Валентину Василівну
– провідного інженера проектно-кошторисної
групи Рівненської дирекції залізничних перевезень, СЕМЕНИШИНА Валерія Петровича
– головного механіка Самбірської дистанції
колії, СИДІР Оксану Василівну – провідного інженера відділу перевезень ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень,
СКІРЛЯКА Ярослава Володимировича
– старшого регулювальника швидкості руху
вагонів станції Стрий, СМЕРЕКУ Марію
Федорівну – головного бухгалтера вокзалу
Чоп, ТИМКІВ Галину Томівну – інженера 1
категорії технічного відділу Тернопільської
дирекції залізничних перевезень, ТРЕПАЧУК
Галину Іванівну – економіста 2 категорії відділу складського господарства Рівненського
відділу матеріально-технічного постачання, ХОМ’ЯКА Володимира Михайловича
– голову первинної профспілкової організації
Ужгородської пасажирської вагонної дільниці,
ШАФРАНСЬКОГО Мар’яна Миколайовича
– технічного експерта з промислової безпеки
1 категорії відділу технічної діагностики дорожнього центру стандартизації, метрології
та експертизи.

