НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКОЛОГІЇ”
–
КИТАЙГОРОДСЬКОГО
Руслана
Каролевича – тракториста відновного поїзда
№3511 Тернопільської дирекції залізничних
перевезень.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ЛОКОМОТИВНОГО
ГОСПОДАРСТВА”
– ГРЕНДУСА Ігоря Івановича – слюсаря
з механоскладальних робіт 5 розряду моторвагонного депо Львів, ДІДИКА Івана
Михайловича – машиніста-інструктора
локомотивних бригад локомотивного депо
Тернопіль, МАНЬКА Анатолія Івановича
– машиніста-інструктора локомотивних
бригад локомотивного депо Здолбунів,
РАЧКОВСЬКОГО Миколу Івановича – машиніста-інструктора локомотивних бригад
моторвагонного депо Коломия.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ВАГОННОГО
ГОСПОДАРСТВА”
–

МИХАЛЬЦЕВИЧА Михайла Миколайовича
– бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду вагонного
депо Дрогобич.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА ПЕРЕВЕЗЕНЬ” – БРИШКА
Миколу Миколайовича – начальника станції Ягодин, ВЕРЕТКО Олену Олексіївну
– поїзного диспетчера відділу перевезень
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, КІЧМУ Ігоря Дмитровича – диспетчера оперативно-розпорядчого відділу
служби перевезень, РОМАКУ Людмилу
В’ячеславівну – чергову по станції Львів,
СЛОБОДЯНЮКА Олега Володимировича –
чергового по станції Тернопіль, ТІХІ Наталію
Петрівну – чергову по станції Есень.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ПАСАЖИРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА” –
ІВАНУСЯ Борислава Богдановича – майстра дільниці по діагностуванню і ремонту

механічного обладнання та виготовлення
нестандартного обладнання пасажирського
вагонного депо Тернопіль, ТЕРЕЩУК Оксану
Петрівну – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів пасажирського вагонного депо Ковель.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ГНИДУ
Івана Євгеновича – машиніста бульдозера
колійної машинної станції №124, ЖИХОРА
Олександра Івановича – головного інженера Ківерцівської дистанції колії.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА АВТОМАТИКИ” – ТОКМИНУ
Анатолія Володимировича – старшого
електромеханіка сигналізації, централізації
та блокування Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ” – МОЗОЛУ
Романа Петровича – енергодиспетчера 1

групи Стрийської дистанції електропостачання.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
КОМЕРЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА”
– ОСТАП’ЮКА Миколу Васильовича – машиніста крана (кранівника) Рівненської дільниці Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт.
НАГРУДНИМ ЗНАЧКОМ “ВІДМІННИК
ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ” – ДАНИШЕКА
Юрія Петровича – старшого стрільця
стрілецької команди з охорони об’єктів №74
Івано-Франківського загону воєнізованої охорони, КРУГЛИКА Степана Миколайовича
– стрільця стрілецької команди з охорони вантажів та об’єктів на станції Сарни
Тернопільського загону воєнізованої охорони,
ТЕРЕНДІЯ Ярослава Орестовича – старшого інструктора з протипожежної профілактики
окремого пожежного поїзда станції Самбір
першого загону воєнізованої охорони.

Наказом в.о. начальника Львівської
залізниці нагороджено:
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ” II СТУПЕНЯ – ТЕСЛЮКА
Андрія Мирославовича – чергового по
станції Колодно, ШПИТ Галину Романівну
– начальника станції Денисів-Купчинці,
СІМАКОВУ Галину Миколаївну – провідного інженера-технолога Рівненської дирекції
залізничних перевезень, НАДГРЕБЕЛЬНУ
Віру Іванівну – заступника начальника
комерційного відділу Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень, ВІНЦЕ
Йосипа Меліхардовича – начальника
станції Чорнотисово, КОНОНЧУКА Сергія
Володимировича – машиніста електровоза
локомотивного депо Здолбунів, СЕМКІВА
Юрія Васильовича – провідного інженера
з охорони праці вагонного депо Коломия,
ШУТКУ
Костянтина
Костянтиновича
– інженера відділу механізації служби колії,
ПОТОЦЬКУ Наталію Борисівну – старшого електромеханіка Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку, ЯЦА Миколу
Васильовича – машиніста автомотриси
району контактної мережі Самбірської дистанції електропостачання, КОГУЧА Віктора
Ростиславовича – начальника вокзалу станції Івано-Франківськ, ШРАМКА Володимира
Григоровича – головного правового інспектора Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України на Львівській
залізниці, ГАВІРКО Любов Богданівну
– провідного інженера актово-претензійного
відділу служби комерційної роботи і маркетингу, ЯРЕМКА Івана Романовича – слюсаря-ремонтника 5 розряду Скнилівської
дільниці Львівської механізованої дистанції
навантажувально-розвантажувальних робіт,
ГРИНЧИШИН Ольгу Степанівну – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту моторвагонного депо Львів,
ЛЕВИЦЬКОГО Володимира Павловича
– електрогазозварника Львівської дільниці
Львівської дистанції водопостачання, КОГУТА
Степана Степановича – першого заступника начальника служби кадрів, навчальних
закладів та соціальних питань, СТРИЖИК
Любов Михайлівну – начальника відділу
контролю за договірною роботою фінансовоекономічної служби, ОЛЕНИНА Володимира
Володимировича – заступника начальника загону з пожежного нагляду та технічних
засобів охорони Івано-Франківського загону
воєнізованої охорони, ПАВЛІКОВСЬКОГО
Ігоря Петровича – начальника відділу технічного і математичного забезпечення ІваноФранківського регіонального інформаційнообчислювального центру.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ – ЛЕВКО
Марію Степанівну – прийомоздавальника вантажу та багажу станції Красне,
ФЕДЧУК Ірину Аркадіївну – товарного касира 1 категорії станції Тернопіль, ХВІЩУК

Надію Іванівну – оператора при черговому по станції Ковель, САВЕТЧУК Галину
Богданівну – інженера 2 категорії відділу
кадрів Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, КОВАЧ Єву Михайлівну
– провідного інженера-технолога станції
Чоп, ХАРУКА Дмитра Андрійовича – слюсаря-інструментальника Івано-Франківських
дорожніх механічних майстерень, КРУЧАКА
Романа Богдановича – начальника відділу ремонту та експлуатації вантажних
вагонів служби вагонного господарства,
ТИНДИК Оксану Омелянівну – заступника
начальника фінансово-економічного відділу
служби колії, ЖУЖУКІНА Юрія Глібовича
– інженера електрозв’язку лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку другої
дистанції сигналізації і зв’язку м. Львів,
СВІДЗІНСЬКОГО Ігоря Володимировича
– начальника Мостиського куща тягових
підстанцій Львівської дистанції електропостачання, ЛОКШИНА Степана Зіновійовича
– тракториста вокзалу станції Тернопіль,
КОРНЕЛЮКА Валентина Євгеновича
– голову первинної профспілкової організації локомотивного депо Ковель, ГУЛЕЙ
Олену Іванівну – економіста 2-ї категорії
відділу автоматизованих систем управління служби комерційної роботи і маркетингу,
СТЕФАНИШИН Галину Ярославівну – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів 6 розряду Івано-Франківської дільниці Львівської
механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ПЛЮВАКА
Володимира Степановича – вантажника
Скнилівської дільниці Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ДАНКАНИЧА Михайла
Михайловича – слюсаря з ремонту рухомого складу 5-го розряду моторвагонного депо
Королево, РІЗНИКА Михайла Васильовича
– бригадира Івано-Франківської дільниці
управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №4, ШПЕК Яну Вікторівну
– економіста 2 категорії відділу контролю за
договірною роботою фінансово-економічної
служби, АНСІМОВА Олексія Миколайовича
– заступника начальника загону з пожежного нагляду та технічних засобів охорони
Тернопільського загону воєнізованої охорони, ЧАПРАН Любов Григорівну – начальника відділу впровадження та технічного
супроводу АСК прикордонних станцій інформаційно-обчислювального центру, КОВАЛЯ
Олега Михайловича – помічника начальника депо з кадрів та соціальних питань пасажирського вагонного депо Тернопіль.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ – БАЛАНДЮКУ
Руслану Анатолійовичу – старшому майстру дільниці з ремонту кузова вагона, підготовки до фарбування та фарбування
пасажирського вагонного депо Тернопіль,
ГОЛОВАНОВІЙ Галині Романівні – про-

відному інженеру відділу планування перевезень та організації вантажної роботи
служби перевезень, СЕМЕНОВІЙ Ользі
Михайлівні – економісту 2-ї категорії відділу аналітико-цінової роботи фінансовоекономічної служби, ВАРХОЛЯКУ Івану
Івановичу – інженеру 2-ї категорії технічної
служби, ГУЦАЛОВУ Борису Юрійовичу
– інженеру сектора цивільної оборони спеціальної служби, СМОЛЯКУ Володимиру
Степановичу – провідному інженеру з нагляду за будівництвом служби капітальних
вкладень, МАЗУРКЕВИЧ Тетяні Олексіївні
– секретарю адміністративної служби, ІЗЬО
Марії Михайлівні – завідувачу копіювально-розмножувального бюро центру науковотехнічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування, ЗАРВАНСЬКОМУ
Володимиру Григоровичу – оператору
котельні методично-інформаційного бюро,
ЗІНОВ’ЄВІЙ Людмилі Вікторівні – старшому інспектору відділу режиму першої служби,
ЖУЛІЙ Вірі Іванівні – економісту відділу з
організації тендерних закупівель, ВІРСТЮКУ
Роману Андрійовичу – дорожньому інспектору інспекції зі збереження парку вантажних
вагонів, БОРИСОВУ Юрію Сергійовичу
– інженеру-проектувальнику 1 категорії проектно-кошторисної групи, КІНАХУ Миколі
Євгеновичу – токарю дорожньої ремонтноексплуатаційної автобази, КМІТЮ Степану
Дмитровичу – водію автотранспортних засобів дорожньої ремонтно-експлуатаційної
автобази, ЮРЗІ Ользі Михайлівні – начальнику відділу ведення картотек та статистичної
звітності служби статистики, МИКИТІ Наталії
Вікторівні – ревізору відділу з контролю
доходів від вантажних та пасажирських перевезень служби контролю та внутрішнього
аудиту, ХОДАК Лесі Миколаївні – старшому
ревізору відділу з контролю за фінансово-господарською діяльністю служби контролю та
внутрішнього аудиту, СОХІ Жанні Миколаївні
– економісту 2 категорії господарської служби, КУЗЬМІ Ігорю Петровичу – начальнику
галузевого навчально-методичного центру
охорони праці, СЛОБОДЯН Дарії Леонідівні
– провідному інженеру служби зовнішніх
зв’язків, ЗАЙЦЕВУ Ігорю Анатолійовичу
– начальнику вагонного сектора самостійного відділу з приймання рухомого складу,
ГАРМАЛЮКУ Івану Львовичу – інженеру
2 категорії з приймання вагонів самостійного відділу з приймання рухомого складу,
АНДРУСІВ Наталії Павлівні – бухгалтеру
1 категорії господарської служби, МОРГУН
Галині Василівні – провідному інженеру з
організації та нормування праці служби організації праці, заробітної плати і структур
управління, САЛАМАСІ Ігорю Івановичу
– слюсарю-сантехніку центру професійного розвитку персоналу Львівської залізниці,
ГУДИМІ Віктору Андрійовичу – начальнику соціального відділу служби кадрів,

навчальних закладів та соціальних питань,
ХМЕЛІВСЬКІЙ Наталії Федорівні – прибиральнику службових приміщень господарської служби, ДЕЙНЕЦІ Ірині Степанівні
– юрисконсульту 2-ї категорії служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд,
ПАНЬКІВУ Петру Богдановичу – інженеру
2-ї категорії служби з управління майновими
та земельними ресурсами, ГЛИНЯНСЬКОМУ
Ярославу Ігоровичу – ревізору залізничному з безпеки руху поїздів апарату безпеки
руху поїздів і автотранспорту, ГАЙДАНЦІ
Мирону Михайловичу – заступнику головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту Ужгородської ревізорської дільниці,
ВЯХІРЕВУ Віктору Ігоровичу – старшому
адміністратору дорожнього фізкультурноспортивного клубу “Локомотив”, МАРКІВУ
Миколі Михайловичу – начальнику відділу
з обстеження і паспортизації будівель та споруд дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи, ПАВЛЮХУ Василю
Антоновичу – начальнику відділу атестації
зварників дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи.
ГОДИННИКОМ ВІД НАЧАЛЬНИКА
ЗАЛІЗНИЦІ – ЗВАРИЧА Володимира
Семеновича – начальника господарського
відділу Львівської дирекції залізничних перевезень, ДМИТРИК Зоряну Ярославівну
– комерційного агента станції БерезовицяОстрів, ЛЯШКА Юрія Івановича – начальника вокзалу станції Сарни, ПЕРХУЛІНА
Михайла Івановича – диспетчера поїзного 3
групи відділу перевезень Івано-Франківської
дирекції
залізничних
перевезень,
БОБУСЬКОГО Володимира Дмитровича –
складача поїздів станції Мукачево, МАЛЮГУ
Олексія Васильовича – майстра дільниці
1 групи І класу локомотивного депо Ковель,
ШМИГЕЛЬСЬКОГО Мирослава Івановича
– начальника пункту технічного обслуговування вагонів вагонного депо Тернопіль,
ГЕОРГІЦЕ Віктора Миколайовича – бригадира колії Чернівецької дистанції колії,
ГУЛИКА
Володимира
Степановича
– інженера відділу зв’язку, радіо, ПОНАБ
служби сигналізації і зв’язку, ПРИСТАЮКА
Степана Олександровича – покрівельника
будівельно-монтажного поїзда, КОСТИКА
Дмитра Георгійовича – слюсаря-сантехніка вокзалу станції Чернівці, МИКИТЮКА
Мирослава Мирославовича – помічника
машиніста дизель-поїзда моторвагонного
депо Коломия, ТРОХИМЧУКА Олександра
Володимировича – виконавця робіт управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №3, ЗАБРОЦЬКУ Марію
Михайлівну – інженера 2-ї категорії відділу
договорів та логістики Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ГОНЧАРОВУ Галину
Анатоліївну – старшого інспектора сектора
безкоштовних перевезень.
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