За сумлінну працю на залізничному
транспорті, вагомий особистий внесок у
розвиток галузі, високу професійну майстерність, творчу ініціативу в роботі
та з нагоди 20-річчя від дня заснування
Державної адміністрації залізничного
транспорту України, наказом генерального директора Укрзалізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК”
– БОДНАРА Івана Григоровича – начальника пункту технічного обслуговування вагонів вагонного депо Коломия, ЄНУ Миколу
Олександровича – заступника начальника
станції Івано-Франківськ, МАРКОВСЬКОГО
Юрія Демидовича – машиніста-інструктора
локомотивних бригад 1 класу локомотивного
депо Ковель.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА ЗАСЛУГИ.
УКРЗАЛІЗНИЦЯ” III СТУПЕНЯ – КЛИМКІВА
Михайла Михайловича – заступника начальника депо з ремонту моторвагонного депо
Львів, СНІГУР Наталію Миколаївну – провідного інженера відділу експлуатації служби
колії, ШЕПЕНТАЛА Ференца Ференцовича
– слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду локомотивного депо Мукачево.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” I СТУПЕНЯ – БАРАБАША Миколу Антоновича
– майстра будівельних та монтажних робіт
виробничої дільниці №4 будівельного управління №1, СЕНИШИНА Андрія Андрійовича
– голову дорожньої профспілкової організації
Львівської залізниці.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” IІ СТУПЕНЯ – СІМАК Оксану Петрівну – головного
бухгалтера Івано-Франківської дистанції електропостачання.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” III СТУПЕНЯ – АНДРУШКІВА Степана Васильовича
– заступника начальника cтанції Львів, ГОЛИК
Надію Степанівну – оператора з обслуговування та ремонту вагонів 4 розряду вагонного депо Дрогобич, ДМИТРИШИНА
Ярослава Федоровича – шляхового майстра
Тернопільської дистанції колії, МАКУХА Ігоря
Івановича – майстра з ремонту електроустаткування вагонів пасажирського вагонного депо
Чернівці, НАГОРНОГО Петра Максимовича
– старшого електромеханіка дільниці 1 групи
Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку,
РОДНУЮ Катерину Анатоліївну – товарного касира 1 категорії станції ВиноградівЗакарпатський,
САВОРОНУ
Галину
Семенівну – начальника станції Рафалівка.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – В’ЯЗІВСЬКОГО Тараса
Володимировича – заступника начальника
оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень, ДОВГАНЮКА Дмитра Михайловича
– машиніста дизель-поїзда моторвагонного депо Коломия, ДУДНИКА Зеновія

Прокоповича – муляра 5 розряду будівельного управління №1, КАРПИНЦЯ Степана
Андрійовича – першого заступника начальника Мукачівського загону воєнізованої охорони,
КОЛЬЦЮКА Михайла Миколайовича – начальника станції Новоселиця, КОСТИРЄВУ
Олену Василівну – начальника відділу кадрів
служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань, КРИВ’ЯКА Богдана Мироновича
– вантажника Скнилівської дільниці Львівської
механізованої дистанції навантажувальнорозвантажувальних робіт, КРОПИВУ Галину
Іванівну – помічника начальника з кадрів
служби сигналізації і зв’язку, ЛАВРЕНТЬЄВУ
Тетяну В’ячеславівну – бухгалтера 1 категорії
фінансово-економічного
відділу
Львівської дирекції залізничних перевезень,
ЛАВРЕНЧУКА Віктора Романовича – складача поїздів 5 розряду станції Сарни, ЛЕНЬО
Михайла Івановича – заступника начальника
депо з експлуатації пасажирського вагонного депо Львів, ЛЕСЬКІВ Марію Степанівну
– діловода адміністративної служби, МАРЦІНА
Ігоря Михайловича – начальника ремонтноревізійної дільниці 1 групи Львівської дистанції електропостачання, НАРЦЕВА Вадима
Арнольдовича – провідного інженера служби
охорони праці, ОСАДЧУКА Богдана Івановича
– заступника начальника вагонного депо
Коломия, ТІРЯЄВА Олександра Сергійовича
– начальника мостовипробної станції служби
колії, ФЕДЕВИЧА Романа Миколайовича –
машиніста крана автомобільного локомотивного депо Львів, ФЕДОРОВИЧ Ганну Павлівну
– бухгалтера 1 категорії господарської служби,
ФИЛИПОВУ Вікторію Вікторівну – провідного інженера з організації та нормування
праці інформаційно-обчислювального центру,
ШЕНЮКА Федора Олександровича – чергового по дирекції Тернопільської дирекції залізничних перевезень.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ – БІЛІНСЬКОМУ Євгену Йосиповичу
– інженеру з матеріально-технічного постачання 1 категорії моторвагонного депо Тернопіль,
БІЛОБРАМ Ірині Ігорівні – черговій з видавання довідок вокзалу станції Львів, ГАВРИЛЮКУ
Богдану Євгеновичу – начальнику відділу матеріально-технічного постачання пасажирського вагонного депо Тернопіль, ГОЛОВАНОВУ
Андрію Олександровичу – начальнику
виробничо-технічного відділу будівельномонтажного поїзда, ДОРОШ Олені Іванівні
– завідувачу квитковим бюро станції Львів,
ДОРОШЕНКО Тетяні Миколаївні – інженеруземлевпоряднику Чортківської дистанції колії,
ЖУРАКІВСЬКІЙ Любові Іванівні – завідувачу
квиткових кас вокзалу станції Івано-Франківськ,
ЗАЙЧУК Тетяні Володимирівні – бібліотекарю 2 категорії центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслугову-

вання, КАРАСЬОВУ Євгенію Олексійовичу
– інженеру-проектувальнику 1 категорії проектно-кошторисної групи, КЛЮЧНИКУ Ігорю
Олександровичу – черговому по парку станції Тернопіль, КРАСОВСЬКІЙ Аллі Іванівні
– секретарю служби капітальних вкладень,
КРИЖАНІВСЬКОМУ Степану Васильовичу
– заступнику начальника з експлуатації локомотивного депо Чернівці, КУРТЯКУ Юрію
Васильовичу – черговому по сортувальній
гірці станції Ковель, ЛЕНИЧ Марії Дмитрівні
– касиру товарному (вантажному) старшому
комерційного відділу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, МАКАР Марії
Михайлівні – юрисконсульту 2 категорії відділу нормативних актів та аналітичної роботи юридичної служби, МАЛЬЦЮ Ярославу
Михайловичу – начальнику виробничо-технічного відділу служби матеріально-технічного
постачання, МУЗИЦІ Андрію Михайловичу
– старшому диспетчеру служби перевезень,
НЕНЧИНУ Степану Івановичу – начальнику
Тернопільського загону воєнізованої охорони,
ПЕЛЕНЬО Володимиру Петровичу – слюсарю з огляду та ремонту локомотивів на пунктах
технічного обслуговування 6 розряду локомотивного депо Львів-Захід, ПЕЛЕЩАКУ Ігорю
Івановичу – електромеханіку електрозв’язку 1
групи Львівської дистанції зв’язку, ПЕТРИШИНУ
Володимиру Михайловичу – директору
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
школи олімпійського резерву “Локомотив” з
велоспорту, ПЕТРУЧЕНКО Уляні Ізидорівні
– інженеру технічної служби, ПУДЕЛКО Аллі
Іванівні – провідному інженеру служби зовнішніх зв’язків, РОЩЕНКО Юрію Миколайовичу
– заступнику головного ревізора з безпеки руху
поїздів і автотранспорту – головному ревізору
Рівненської ревізорської дільниці з безпеки
руху поїздів і автотранспорту, САЗИКІНІЙ
Галині Костянтинівні – провідному інженеру з
організації та нормування праці служби організації праці, заробітної плати і структур управління, СОБКУ Іллі Васильовичу – старшому
майстру вагонного депо Ковель, СТАХІВ Ірині
Степанівні – інженеру інженерно-геологічної бази служби колії, ТИМОЩУК Мирославі
Михайлівні – провідному бухгалтеру управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №4, ХОДУС Тетяні Іванівні – черговій
по станції Королево, ЧУТОРУ Олександру
Михайловичу – слюсарю з огляду та ремонту рухомого складу 5 розряду моторвагонного
депо Королево,
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ЛОКОМОТИВНОГО
ГОСПОДАРСТВА”
– ГАВРИЛОВИЧА Анатолія Миколайовича
– старшого майстра цеху профілактичного і
малого періодичного ремонту локомотивного
депо Ковель.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА”
–
ВАГОННОГО

КАЛАШНІКОВА Сергія Анатолійовича – оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду вагонного депо Клепарів.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА ПЕРЕВЕЗЕНЬ” – БАРТКІВ
Оксану Степанівну – начальника станції Глибочок Великий, БОЮС ЄлизаветуЖужанну Бертолонівну – провідного інженера з охорони праці станції Батьово, ГЕРЕЛЕЯ
Богдана Васильовича – чергового по станції
Скнилів, ІВАНЮКА Михайла Михайловича
– чергового по станції Делятин, НЕСТЕРУКА
Аркадія Степановича – складача поїздів 6
розряду станції Здолбунів.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ПАСАЖИРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА”
– БАРАНА Василя Володимировича – майстра дільниці з ремонту кузова вагона, підготовки до фарбування і фарбування пасажирського вагонного депо Тернопіль, ГАВРИЛКА
Юрія Юрійовича – електромеханіка поїзного
6 розряду Ужгородської пасажирської вагонної
дільниці.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ГНАТІВА
Ярослава Ярославовича – машиніста залізнично-будівельної машини рейкозварювального поїзда №16, ЗУБОВА Олександра
Миколайовича – бригадира (звільненого) з поточного утримання і ремонту колій
та штучних споруд 5 розряду Рівненської
дистанції колії.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА АВТОМАТИКИ” – ГУЩУ
Олександра Володимировича – електромеханіка дільниці 1 групи Сарненської дистанції
сигналізації і зв’язку.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ”
– КОРОТКОГО Віктора Ілларіоновича – начальника ремонтно-ревізійної дільниці 1 групи ремонтно-ревізійної дільниці Здолбунів
Рівненської дистанції електропостачання.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ЩЕРБАНА
Василя Васильовича – водія автотранспортного засобу першого класу Чопської дільниці
Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ЯКУБИК
Світлану Миколаївну – інженера з організації
та нормування праці 2 категорії виробничотехнічного відділу служби комерційної роботи
та маркетингу.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ” – КОЖАНА
Федора Федоровича – начальника стрілецької команди СК-83 Мукачівського загону
воєнізованої охорони, СТЕПАНЮКА Віктора
Яковича – заступника начальника стрілецької
команди станції Ковель із охорони вантажів та
супроводження поїздів 1 групи Тернопільського
загону воєнізованої охорони.

В

– ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного засобу;
– інші відомості, які зумовлені специфікою
піротехнічного виробу.
Зазначена інформація має бути викладена українською мовою.
Забороняється перевезення побутових
піротехнічних виробів 1 та 2 категорій небезпеки громадським транспортом.
Продаж побутових піротехнічних виробів
здійснюється через спеціалізовані відділи
(секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, приміщення
яких обладнані згідно з вимогами охорони
праці, пожежної безпеки та відповідають технічним, санітарно-гігієнічним, технологічним
нормам і правилам. Реалізацію побутових
піротехнічних виробів споживачам мають
право здійснювати суб’єкти господарювання,
діяльність яких пов’язана з обігом побутових
піротехнічних виробів.
Забороняється застосовувати піротехнічні
вироби:

– у заборонений рішенням органів місцевого самоврядування час, за винятком днів
святкування Нового року в ніч з 31 грудня на
1 січня;
– під час масових заходів, що може створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються;
– кидати побутові піротехнічні вироби,
вдаряти по них будь-якими предметами, тягти
за фітель;
– переносити побутові піротехнічні вироби
в кишенях, під одягом, зберігати без пакування;
– залишати побутові піротехнічні вироби
без догляду;
– будь-яким чином переробляти та розбирати побутові піротехнічні вироби;
– використовувати побутові піротехнічні
вироби другого і третього класу небезпеки
особами, молодшими за 18 років;
– кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та

балконів, влаштовувати феєрверки на дахах
будинків та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;
– використання побутових піротехнічних
виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані.
Шановні громадяни, поводьтеся обережно з побутовими піротехнічними виробами,
оскільки недбалість при їхньому використанні
може призвести до серйозних наслідків аж до
загрози вашому життю, здоров’ю та майну.
Особи, винні у порушенні порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та
використання піротехнічних виробів відповідають згідно з чинним законодавством України.

ідповідно до чинного законодавства
України та інструкції “Про затвердження
правил обігу в Україні побутових піротехнічних
виробів”, продаж піротехнічних виробів здійснюється за наявності паспорта (формуляру,
інструкції із застосування), який засвідчує
відповідність піротехнічного виробу вимогам
нормативної документації, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів
відповідності, свідоцтв про визнання або їх
копіями на бланках установленого зразка, – інформують у лінійному відділі міліції на ст.
Львів УМВСУ на Львівській залізниці.
Текст інструкції має містити:
– обмеження щодо поводження та застосування;
– способи та методи безпечної підготовки,
запускання та утилізації;
– термін придатності або гарантійний термін та дату виготовлення;
– попередження про небезпечність побутового піротехнічного виробу;
– відомості про виробника;

