За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на залізничному транспорті та з нагоди 150-ї річниці
Львівської залізниці розпорядженням голови Львівської
обласної державної адміністрації нагороджено:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
– ЗАРОВЕЦЬКОГО Петра Федоровича – начальника дільниці
Львівської дистанції колії.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ – ОНАЧИШИНУ Миколі Гавриловичу – начальнику поїзда
пасажирського вагонного депо Львів.
ЕКСКЛЮЗИВНИМ
ГОДИННИКОМ
НАГОРОДЖЕНО
“ВІД ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ”– БОХІНА Івана
Миколайовича – головного інженера Львівської дистанції колії.
Рішенням Кабінету Міністрів України нагороджено:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
– ДІДУХА Ярослава Зеноновича – слюсаря будівельно-монтажного поїзда №908.
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 150-річчя від дня
заснування Львівської залізниці наказом Генерального директора Укрзалізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК”– БАРДИНА Миколу
Володимировича – токаря 5 розряду пасажирського вагонного
депо Львів, ЖОВНІРЕВИЧА Богдана Антоновича – бригадира
(звільненого) з поточного утримання й ремонту колій та штучних
споруд 5 розряду Тернопільської дистанції колії, ЯБЛОНСЬКОГО
Павла Андрійовича – старшого майстра локомотивного депо 1
групи локомотивного депо Львів-Захід.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” II СТУПЕНЯ – БУДНИК
Оксану Іванівну – провідного інженера-технолога служби сигналізації і зв’язку, ГРИНЧИШИН Ольгу Степанівну – бригадира
(звільненого) підприємств залізничного транспорту моторвагонного депо Львів, МАЛЕЦЬКУ Надію Іванівну – чергову по станції Затока.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” III СТУПЕНЯ – ДОСИНА
Василя Михайловича – електрозварника ручного зварювання
вагонного депо Коломия.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – ДИНЬКА Віталія
Вікторовича – складача поїздів 6 розряду станції Соснівка,
КУНЕЦЬ Ганну Миронівну – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту вагонного депо Клепарів,
КУЧЕР Тетяну Станіславівну – електромеханіка дільниці
1 групи Ужгородської дистанції сигналізації і звя’зку, СІЛЬНИКА
Ярослава Мирославовича – слюсаря-електрика з ремонту
електроустаткування 5 розряду моторвагонного депо Львів,
ЦЕЛІНСЬКОГО Миколу Васильовича – електрогазозварника
вагонного депо Здолбунів.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – БУКСІ Володимиру
Володимировичу – машиністу бульдозера 6 розряду Львівського
центру механізації колійних робіт, ДУНДЕРУ Мар’яну Івановичу
– шляховому майстру колійної ремонтної колони колійної машинної станції №125, ДУТЧАКУ Миколі Степановичу – електромеханіку електрозв’язку 2 дільниці Львівської дистанції
зв’язку, КУЛИКУ Григорію Васильовичу – машиністу тепловоза локомотивного депо Львів-Захід, МИХАЙЛИШИНУ Роману
Яковичу – машиністу тепловоза локомотивного депо Львів,
МІСЯЙЛУ Сергію Михайловичу – заступнику начальника
комерційного відділу Львівської дирекції залізничних перевезень, НІМЕТУ Степану Івановичу – бригадиру (звільненому)
підприємств залізничного транспорту вагонного депо Ужгород,
ТОМАШЕВСЬКОМУ Станіславу Володимировичу – майстру
локомотивного депо Львів, ТРУБІ Михайлу Романовичу – бригадиру (звільненому) з поточного утримання і ремонту колій
та штучних споруд 6 розряду Підзамчівської дистанції колії,
УЛИНЦЮ Ізидору Олексійовичу – машиністу електропоїзда
моторвагонного депо Львів.
За сумлінну працю на залізниці, високу професійну майстерність та з нагоди Дня залізничника наказом начальника Львівської залізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ЗА САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ” ІІ СТУПЕНЯ
– МАКСИМЯК Марію Семенівну – поїзного диспетчера відділу перевезень Львівської дирекції залізничних перевезень,
ПРИШЛЯК Ганну Зеновіївну – начальника станції Підволочиськ,
СМИЦЬКУ Марію Володимирівну – оператора станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних
документів станції Клесів, МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Васильовича
– провідного інженера проектно-кошторисної групи ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень, ТАРНОВСЬКУ
Андрею Степанівну – заступника начальника відділу кадрів
Ужгородської дирекції залізничних перевезень, МАЗУР Зою
Анатоліївну – провідного інженера технічного відділу служби
перевезень, ОНІЩУКА Володимира Якимовича – інженера з
безпеки руху локомотивного депо Ковель, ПОЛЯКОВУ Ларису
Семенівну – заступника головного бухгалтера локомотивного
депо Здолбунів, МОЙСУ Василя Павловича – заступника начальника Рівненської дистанції електропостачання, ТИМЧУКА
Петра Дмитровича – майстра заготівельно-допоміжного цеху
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вагонного депо Дрогобич, СКУЛОВАТОГО Миколу Павловича
– слюсаря з ремонту рухомого складу пасажирського вагонного
депо Ковель, ГЛУХОГО Ореста Володимировича – старшого майстра цеху ремонту підйомно-транспортного обладнання пасажирського вагонного депо Львів, КОБРИНА Василя
Михайловича – старшого шляхового майстра Кам’янка-Бузької
дистанції колії, ГОРЯЧКУ Василя Костянтиновича – начальника технічного відділу колійної машинної станції №124, ВАКУЛІЧА
Віталія Семеновича – головного інженера Ковельської дистанції колії, ЩЕПНОГО Володимира Володимировича – виконавця робіт будівельно-монтажного поїзда № 908, ЖИГАЛЮКА
Романа Васильовича – старшого електромеханіка дільниці
1 групи Івано-Франківської дистанції сигналізації та зв’язку,
БАБЧИКА Ярослава Михайловича – машиніста-інструктора
локомотивних бригад моторвагонного депо Коломия, СМАГУЛУ
Івана Івановича – машиніста електропоїзда моторвагонного
депо Львів, САМБОРСЬКОГО Володимира Валентиновича
– головного інженера служби матеріально-технічного постачання, ГОЛИНСЬКОГО Осипа Осиповича – машиніста крана
5 розряду Скнилівської виробничої дільниці Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт,
ПЕТРИНУ Володимира Ярославовича – начальника виробничо-технічного відділу служби комерційної роботи і маркетингу,
ЛЕМЕЦЯ Володимира Григоровича – провідного інженера
виробничого відділу з експлуатації АСУ вантажних перевезень
інформаційно-обчислювального центру, ПОЛЕВОГО Івана
Йосифовича – слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування пасажирського вагонного депо Тернопіль, ШПІЦЕР Ганну
Михайлівну – головного бухгалтера першого загону воєнізованої охорони, КОСЮКА Юрія Івановича – заступника голови
територіального комітету профспілки Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ГАМОРУ Галину В’ячеславівну – бухгалтера 1-ї категорії господарської служби, ФАЛЕНДАШ Галину
Володимирівну – старшого ревізора відділу з контролю доходів
від вантажних та пасажирських перевезень служби контролю та
внутрішнього аудиту, САСА Андрія Павловича – провідного
технічного експерта з промислової безпеки відділу технічної
діагностики дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи, ЛЕСЮК Марію Василівну – заступника начальника
служби з управління майновими та земельними ресурсами.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ – ДОМБРОВСЬКІЙ-ЧОРНІЙ
Мирославі Ігорівні – головному бухгалтеру станції Львів,
СЕЛІВОНЧИК Ірині Ярославівні – начальнику станції Стебник,
ГНОТ Олені Володимирівні – черговій по парку станції
Тернопіль, КАРПЛЮК Лесі Йосипівні – квитковому касиру
станції Бережани, СКУПЕЙКО Ніні Миколаївні – черговій по
роз’їзду Дачне Рівненської дирекції залізничних перевезень,
БІЛОБОРОДІ Тетяні Григорівні – черговій по станції Сарни,
АНДРУСІВ Оксані Миронівні – інженеру з організації праці
1 категорії сектору організації праці і заробітної плати ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень, ТКАЧУК Ірині
Петрівні – економісту 1 категорії фінансово-економічного відділу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, ГЕЦІ
Марті Іванівні – секретарю-друкарці господарського відділу
Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ЮХИМЮКУ
Андрію Тимофійовичу – маневровому диспетчеру станції
Батьово, ЦИБРАНУ Олегу Євгеновичу – начальнику відділу
планування перевезень та організації вантажної роботи служби перевезень, СЕМЕНЮКУ Олександру Івановичу – машиністу-інструктору локомотивних бригад локомотивного депо
Мукачево, ЦЕДУЛЯК Галині Василівні – бухгалтеру 1 категорії
служби локомотивного господарства, ІВАНІВСЬКОМУ Ігорю
Ярославовичу – машиністу тепловоза локомотивного депо
Львів, ЗАГВОЙСЬКОМУ Степану Йосиповичу – заступнику начальника Самбірської дистанції електропостачання, ЮСЬКІВУ
Петру Миколайовичу – електромеханіку району контактної
мережі станції Львів Львівської дистанції електропостачання,
БІЗОВІЙ Надії Юріївні – економісту 1 категорії служби вагонного господарства, ХАЙРУЛЛІНУ Радіону Рифовичу – заступнику начальника вагонного депо Коломия, ІЗЬО Ірині Степанівні
– касиру пасажирського вагонного депо Львів, СЕНИШИНУ
Роману Андрійовичу – заступнику начальника вокзалу станції Львів, КОТОВУ Геннадію Миколайовичу – старшому
шляховому майстру Рівненської дистанції колії, СОЛОПОВУ
Сергію Олександровичу – машиністу залізнично-будівельних
машин 6 розряду колійної машинної станції №198, ДОРОГІ
Івану Васильовичу – майстру дільниці дефектоскопії 1 групи
Хустської дистанції колії, ЧОРДАШУ Василю Васильовичу
– муляру управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №5, МОРОЗОВИЧУ Сергію Осиповичу – майстру
столярного цеху Львівського заводу залізобетонних конструкцій, ДОМАШЕВСЬКІЙ Марині Петрівні – інженеру бригади з
забезпечення безперебійної роботи пристроїв СЦБ та зв’язку
Ужгородської дистанції сигналізації і зв’язку, КОРОЛЮ Юхиму
Григоровичу – інженеру дільниці експлуатації локомотивів
моторвагонного депо Здолбунів, КОЛОЖВАРІ Адальберту
Адальбертовичу – бригадиру (звільненому) підприємств залізничного транспорту 6 розряду цеху ремонту моторвагонного
депо Королево, МАРУШЕЧКО Ірині Михайлівні – бухгалтеру
2 категорії будинку побуту, ПЛЕБАНУ Андрію Богдановичу –
інженеру 1 категорії виробничо-технічного відділу пасажирського
вагонного депо Тернопіль, КОПЧИШИНУ Ярославу Івановичу
– помічнику машиніста крана 5 розряду, голові первинної організації відновного поїзда №4514 станції Самбір, ТКАЧЕНКО

Ростиславу Євгеновичу – майстру виробничого навчання
центру професійного розвитку персоналу Львівської залізниці,
ІВАНЧУКУ Роману Васильовичу – водію автотранспортних
засобів 1 класу дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази,
БОЙКО Олені Орестівні – палітурнику документів 4 розряду
господарської служби, КРАВЧУК Оксані Михайлівні – секретарю фінансово-економічної служби, ГРИЦИШИН Оксані Іванівні
– юрисконсульту відділу договірно-правової роботи юридичної
служби, ДОВГАНЮКУ Василю Михайловичу – заступнику головного ревізора з відновних засобів і автотранспорту на залізниці
апарату безпеки руху поїздів і автотранпорту, СЛЮСАРЕНКО
Нелі Сергіївні – стенографісту 1 категорії секретаріату начальника залізниці адміністративної служби, ПАВЛЮК Лідії
Миколаївні – інженеру 2 категорії служби кадрів, навчальних закладів і соціальних питань, ГАРАСИМЧУКУ Андрію Ігоровичу
– начальнику технічного відділу служби капітальних вкладень,
ГЕНТОШ Галині Володимирівні – бібліотекарю центру науково-технічної інформації та бібліотечно-бібліографічного обслуговування, ЦІМКО Мирону Васильовичу – слюсарю-ремонтнику
5 розряду методично-інформаційного бюро, СТРУТИНСЬКОМУ
Ярославу Васильовичу – провідному інженеру служби охорони
праці, СЛУКУ Олександру Андрійовичу – інженеру з приймання вагонів самостійного відділу з приймання рухомого складу,
ЛОГУЩАКУ Михайлу Івановичу – заступнику начальника технічної служби, ДІДЕНКО Наталії Олегівні – економісту 2 категорії
відділу з організації тендерних закупівель, ХОМІЧЕНКУ Ігорю
Анатолійовичу – начальнику відділу контрольно-ревізійної та
аналітичної роботи служби статистики, ПЕТРУЩАКУ Андрію
Ярославовичу – інженеру 2 категорії відділу спецзв’язку першої служби, КАНІЮ Василю Ярославовичу – начальнику сектора цивільної оборони спеціальної служби, ПЛАКУЩІЙ Олені
Олександрівні – інженеру-проектувальнику проектно-кошторисної групи.
ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ (ГОДИННИКОМ, ШКАТУЛКОЮ
ДЛЯ ГОДИННИКА) – КОСТИШЕН Надію Василівну – чергову
по станції Підбірці, ЗОЗУЛЮ Валерія Петровича – заступника
начальника комерційного відділу Львівської дирекції залізничних перевезень, ЛЕСЮКА Петра Федоровича – прийомоздавальника вантажу та багажу станції Борщів, ЯКИМЕНКА
Івана Миколайовича – начальника пасажирського сектору
Рівненської дирекції залізничних перевезень, МАКАРА Сергія
Михайловича – водія автотранспортного засобу ремонтнотранспортної дільниці Івано-Франківської дирекції залізничних
перевезень, БАБИНЦЯ Василя Васильовича – начальника
фінансово-економічного відділу Ужгородської дирекції залізничних перевезень, МІЛЯНА Руслана Степановича – майстра
локомотивного депо Львів-Захід, БЕКАРА Ігоря Івановича
– електромеханіка району контактної мережі станції Красне
Львівської дистанції електропостачання, КУЗЬМИЧА Миколу
Сергійовича – машиніста мотовоза 6 розряду вагонного депо
Здолбунів, КОРОБЧУК Олену Дмитрівну – квиткового касира
1 категорії вокзалу станції Рівне, ПРИСТУПУ Петра Євстаховича
– майстра дільниці 3 групи Львівської дистанції захисних лісонасаджень, БАТОРИКА Юрія Михайловича – бригадира дільниці
Королево Ужгородської дистанції водопостачання, ШАНДРО
В’ячеслава Івановича – головного інженера Чернівецької дистанції сигналізації і зв’язку, КУЛЬПАКА Миколу Григоровича
– помічника машиніста дизель-поїзда моторвагонного депо
Тернопіль, ІЛЬНИЦЬКУ Марію Михайлівну – бухгалтера фінансово-економічного відділу служби матеріально-технічного
постачання, ЛЕСІВ Оксану Іванівну – інженера 2 категорії відділу організації комерційної роботи та умов перевезень служби комерційної роботи та маркетингу, ЧЕРНЯТЬЄВА Дениса
Валерійовича – начальника технічного відділу інформаційнообчислювального центру, ПОЛИГАЧА Ігоря Олексійовича
– слюсаря з механоскладальних робіт дільниці з діагностування
і ремонту механічного обладнання та виготовлення нестандартного обладнання пасажирського вагонного депо Тернопіль,
ЖАМАНА Олександра Івановича – начальника стрілецької
команди з охорони вантажів та об’єктів на станції Чернівці ІваноФранківського загону воєнізованої охорони, ДМИТРОВСЬКОГО
Ярослава Захаровича – начальника Стрийської автоколони
дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, ВЯХІРЄВА
Ігоря Костянтиновича – адміністратора дорожнього фізкультурно-спортивного клубу “Локомотив”, ГЕЙНИКА Василя
Андрійовича – столяра господарської служби, ЩИБРЮ Олену
Григорівну – економіста 1 категорії відділу фінансового плану
та аналізу фінансово-економічної служби, ПАЛКУ Володимира
Ярославовича – заступника головного ревізора з безпеки руху
поїздів і автотранспорту Тернопільської ревізорської дільниці,
САБАДАША Ігоря Миколайовича – заступника начальника
служби – начальника відділу з контролю доходів від вантажних та
пасажирських перевезень служби контролю та внутрішнього аудиту, ПЕЧУРОВУ Тетяну Борисівну – оператора комп’ютерного
набору господарської служби, ФЕДОРА Ореста Ярославовича
– головного метролога залізниці – начальника дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи, ПАРАМУД Любов
Юліанівну – оператора копіювально-розмножувального бюро
центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування, ЧАБАНА Юрія Богдановича – інженера
1 категорії з організації та нормування праці 1 категорії дорожньої нормативно-дослідної станції з праці, ВОЛОЩУКА Дмитра
Миколайовича – дорожнього інспектора інспекції зі збереження
парку вантажних вагонів.

