За багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий
внесок у розвиток транспортної галузі, високу професійну майстерність та з нагоди Дня Незалежності
України наказом в.о. начальника Львівської залізниці нагороджено:
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ” І
СТУПЕНЯ – ДЕМИДЕНКА В’ячеслава Вікторовича – провідного інженера (з цивільної оборони) господарської служби.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ” ІІ
СТУПЕНЯ – БАБЛЯКА Ігоря Григоровича – шляхового майстра Львівської дистанції колії, БАЖУРУ Олександра Івановича
– начальника вокзалу Чоп, БАКУНЦЯ Павла Володимировича
– інженера з програмного забезпечення 3 категорії відділу технічного і математичного забезпечення Рівненського регіонального інформаційно-обчислювального центру, БАРДИН Надію
Михайлівну – бухгалтера 2 категорії вагонного депо Клепарів,
БАТАЛКІНУ Любов Аксентівну – агента з приймання замовлень на квитки вокзалу станції Тернопіль, ВАРЕХУ Андрія
Богдановича – водія автотранспортних засобів 1 класу господарської служби, ВАСИЛАШКО Ігоря Михайловича – шляхового майстра Коломийської дистанції колії, ВАСИЛЮК Любов
Миколаївну – чергову по дирекції відділу перевезень ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень, ВОЙТОВИЧА
Йосипа Васильовича – бригадира (звільненого) з поточного
утримання і ремонту колії Самбірської дистанції колії, ГАБУРУ
Дмитра Павловича – старшого електромеханіка
Тернопільського району електропостачання Тернопільської
дистанції
електропостачання,
ГОВОРУНА
Вадима
Сергійовича – начальника відділу служби воєнізованої охорони, ГРУЩАКА Петра Михайловича – головного інженера локомотивного депо Львів, ГУГАЙЛА Сергія Володимировича
– машиніста залізнично-будівельних машин 6 розряду колійної
машинної станції №123, ГУДИМУ Віктора Андрійовича – начальника відділу соціальних питань та нагород служби кадрової та соціальної політики, ГУМЕНЮКА Івана Михайловича
– провідного інженера з приймання вагонів самостійного відділу з приймання рухомого складу, ГУСАКА Івана Михайловича
– машиніста електропоїзда моторвагонного депо Львів,
ДЕНИСЮКА Анатолія Олександровича – електромеханіка
дільниці 1 групи бригади з обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування станції Ковель Ковельської
дистанції сигналізації і зв’язку, ДЗЕНЬКІВ Михайла
Олексійовича – водія автотранспортних засобів 1 класу управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №4,
ДЗЮБУ Юрія Григоровича – електрогазозварника 6 розряду
локомотивного депо Львів-Захід, ДМИТРІВ Марію Іванівну –
машиніста крана 4 розряду дільниці з ремонту візків пасажирського вагонного депо Тернопіль, ДРОНОВУ Ольгу
Стефанівну – інженера 1 категорії станції Мукачево, ДУБИКА
Юрія Володимировича – начальника Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
ЖБУРКУНОВУ Галину Миколаївну – агента комерційного 1
категорії станції Ізов, ЖОВТОНЕЦЬКОГО Миколу Івановича
– заступника начальника Підзамчівської дистанції колії,
ЗАПОТІЧНОГО Петра Івановича – ремонтника штучних споруд 4 розряду Чортківської дистанції колії, ЗАХАРЧУКА
Анатолія Степановича – машиніста-інструктора локомотивних бригад дільниці експлуатації локомотивів моторвагонного
депо Здолбунів, КАЛАБІШКУ Йосипа Івановича – електромеханіка дільниці І групи Мукачівської дистанції сигналізації і
зв’язку, КАПІТУЛУ Володимира Яковича – слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду локомотивного депо Ковель,
КАЦЕБУ Василя Миколайовича – диспетчера станційного
станції Здолбунів, КІЦУЛА Дмитра Васильовича – електромонтера з експлуатації розподільних мереж 5 розряду
Коломийського району електропостачання Івано-Франківської
дистанції
електропостачання,
КОВАЛЯ
Михайла
Володимировича – слюсаря з ремонту рухомого складу 6
розряду локомотивного депо Тернопіль, КОВАЛЯ Олега
Михайловича – помічника начальника депо з кадрів та соціальних питань пасажирського вагонного депо Тернопіль,
КОГУТАНИЧ Тетяну Дмитрівну – чергову по станції Львів,
КОЗАНЬ Галину Іванівну – електромеханіка електрозв’язку
дільниці 2 групи Івано-Франківської дистанції сигналізації та
зв’язку, КОНЯ Івана Васильовича – складача поїздів 5 розряду станції Чортків, КОРОТКОГО Віктора Іларіоновича – начальника ремонтно-ревізійної дільниці 1 групи ремонтноревізійної дільниці Здолбунів Рівненської дистанції
електропостачання, КОЦАБУ Марію Дмитрівну – диспетчера
поїзного виробничого штату відділу перевезень Львівської дирекції залізничних перевезень, КУРИН Тетяну Василівну –
провідного інженера відділу технічного і математичного забезпечення
Ужгородського
регіонального
інформаційно-обчислювального центру, ЛАВРИНЕНКО Ірину
Анатоліївну – секретаря юридичної служби, ЛІНТУРА Івана
Івановича – слюсаря-ремонтника 6 розряду локомотивного
депо Мукачево, ЛОБСЬКОГО Мирослава Семеновича – слюсаря-ремонтника 5 розряду вагонного депо Дрогобич,
ЛОНЧУКА Павла Володимировича – складача поїздів 5
розряду Рівненської дирекції залізничних перевезень, ЛУКІНУ
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Єлизавету Оскарівну – старшого інспектора відділу кадрів
Ужгородської дирекції залізничних перевезень, МАЙДАНІЯ
Василя Михайловича – начальника відділу технічної діагностики дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи, МИКУЛУ Миколу Маркіяновича – прийомоздавальника
вантажу та багажу 3 розряду вокзалу станції Івано-Франківськ,
МИХАНИШИНА Степана Івановича – провідного спеціаліста
дорожнього комітету профспілки, МУЧИЧКУ Василя Івановича
– майстра шляхового Мукачівської дистанції колії,
НАГРЕБНОГО Володимира Івановича – інженера 2 категорії
служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд,
НАЗАРІЙЧУКА Степана Яковича – начальника пожежного
поїзда станції Коломия Івано-Франківського загону воєнізованої охорони, НЕЧАЯ Володимира Богдановича – начальника Львівської дистанції зв’язку, ОСЮРАКА Михайла Петровича
– начальника фінансово-економічного відділу Тернопільської
дирекції залізничних перевезень, ОХРЕМЧУКА Віктора
Володимировича – головного інженера Сарненської дистанції сигналізації і зв’язку, ПАНЬКО Галину Зіновіївну – начальника відділу внутрішнього аудиту служби контролю та внутрішнього аудиту, ПІТУСЯ Миколу Степановича – начальника
формовочно-арматурного цеху Львівського заводу залізобетонних конструкцій, ПОВХА Олександра Володимировича –
монтера колії 4 розряду Ковельської дистанції колії, РАБІЯ
Антона Івановича – майстра з експлуатації та ремонту машин
та механізмів дистанційної майстерні Львівської механізованої
дистанції
навантажувально-розвантажувальних
робіт,
РУДОГО Ярослава Павловича – старшого електромеханіка
Львівського району електропостачання Львівської дистанції
електропостачання, РУРИШИНА Ігоря Романовича – начальника відділу технології перевезень служби перевезень,
СЕНЬКІВ Ганну Іванівну – стрільця стрілецької команди станції Батьово Мукачівського загону воєнізованої охорони, СКИРУ
Наталію Федорівну – фахівця з методів розширення ринку
збуту І категорії відділу договорів та логістики Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних
робіт, СКРИГОНЮК Оксану Феофілівну – бухгалтера 1 категорії господарської служби, СКОВРОНСЬКОГО Зіновія
Івановича – заступника начальника вокзалу станції ІваноФранківськ, СОЛОМКУ Людмилу Олексіївну – агента комерційного станції Сарни, СОЛОТВІНСЬКОГО Віталія
Васильовича – інженера з охорони праці 1 категорії вокзалу
станції Чернівці, СОСНИЦЬКУ-ЯЦЕНКО Мирославу Петрівну
– агента комерційного станції Персенківка, СОШКУ Марту
Степанівну – бухгалтера 2 категорії фінансово-економічного
відділу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень,
СТЕЦ Наталію Анатоліївну – провідного інженера з охорони
праці станції Чоп, СТОЛЯРОВУ Ніну Василівну – майстра
цеху поточного ремонту промислово-службових приміщень
депо дільниці 2 групи пасажирського вагонного депо Львів,
ТЕРЛЕЦЬКУ Ольгу Василівну – бухгалтера 1 категорії відділу зведеного обліку доходних надходжень фінансово-економічної служби, ТИХОЛІЗА Богдана Петровича – чергового по
станції Тернопіль, ТКАЧ Оксану Іванівну – начальника станції
Стрілки, ТОКАРЯ Володимира Миколайовича – складача
поїздів 5 розряду станції Луцьк, ТОРЧИНОВИЧА Івана
Івановича – прийомоздавальника вантажу та багажу в поїздах
3 розряду вокзалу станції Львів, ТРУБУ Михайла Романовича
– бригадира (звільненого) з поточного утримання і ремонту
колій та штучних споруд Підзамчівської дистанції колії,
ФЕДОРКІВА Василя Петровича – заступника головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту – головного ревізора Львівської ревізорської дільниці з безпеки руху поїздів і
автотранспорту, ФЕДУНЯ Ярослава Васильовича – начальника першого загону воєнізованої охорони, ХАБЕНЮК Ірину
Геннадіївну – провідного інженера-технолога вагонного депо
Ужгород, ХОМИН Ярославу Федорівну – начальника ІваноФранківського відділу – заступника начальника служби статистики з ревізійної роботи, ХОМУ Ольгу Євгенівну – диктора
вокзалу станції Львів, ЦЮЛЮПУ Наталію Мирославівну –
агента комерційного станції Бурштин, ЧОРНЯКА Ярослава
Петровича – водія автотранспортних засобів І класу дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, ЧУМАКОВА Миколу
Васильовича – провідного інженера пасажирської служби,
ЧУПРИНСЬКУ Ірину Петрівну – бухгалтера 1 категорії пасажирського вагонного депо Ковель, ШІТЄВ Єлизавету
Ференсівну – начальника пункту передачі вагонів на прикордонній станції Батьово, ШКОБУ Павла Михайловича – заступника начальника вокзалу Ужгород, ЮНИКА Ігоря
Васильовича – заступника начальника служби – начальника
відділу інженерних споруд служби колії, ЯКУБІВА Романа
Степановича – майстра цеху з ремонту обладнання вагонного
депо Коломия, ЯЦЕНТЮКА Михайла Юрійовича – старшого
майстра моторвагонного депо Коломия.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ – БЕЛЯЦЬКОГО Миколу
Олександровича – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів 6 розряду пасажирського вагонного депо Ковель, БЕЦА Василя Миколайовича
– начальника варти стрілецької команди з охорони особливо
важливих об’єктів №85 Мукачівського загону воєнізованої

охорони, БОЙКА Миколу Віталійовича – старшого стрільця стрілецької команди Південний парк на станції Здолбунів
першого загону воєнізованої охорони, БОНДАРЧУКА Вадима
Олександровича – заступника начальника відділу перевезень по оперативній роботі Рівненської дирекції залізничних
перевезень, ВОЗНУ Людмилу Стефанівну – інженера 1 категорії відділу капітального ремонту служби колії, ДАВИДОВА
Ярослава Вікторовича – електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряду приписного штату
господарського відділу Львівської дирекції залізничних перевезень, ДУТКА Володимира Михайловича – слюсаря-ремонтника 6 розряду локомотивного депо Здолбунів, ЖАБ’ЮК
Оксану Ярославівну – помічника начальника з кадрів і соціальних питань Чортківської дистанції колії, КІКАВСЬКУ Аллу
Іванівну – оператора з обслуговування та ремонту вагонів 4
розряду вагонного депо Ковель, КЛИМ Михайлину Петрівну
– начальника станції Вижниця, КОСТЮЧЕНКО Галину Іллівну
– машиніста крана (кранівника) 5 розряду вагонного депо
Дрогобич, КРИСУ Анатолія Семеновича – провідного інженера пасажирської служби, КУХАРЯ Василя Миколайовича
– начальника району контактної мережі Самбірської дистанції
електропостачання, МИКИТУ Миколу Йосиповича – начальника дільниці Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку,
ПАЛІЯ Сергія Васильовича – ревізора комерційного виробничого штату комерційного господарства Тернопільської дирекції залізничних перевезень, ПАНАСЮК Ольгу Василівну
– маляра 4 розряду управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №2, СІДАШ Маріанну Мигалівну – інженера-лаборанта 1 категорії моторвагонного депо Королево,
СЛИВКУ Наталію Михайлівну – інженера-технолога станції
Ужгород, СОХУ Жанну Миколаївну – економіста 2 категорії
господарської служби, УРСУЛІКА В’ячеслава Федоровича
– апаратника очищення стічних вод 2 розряду локомотивного
депо Чернівці, ФІНЬКО Світлану Петрівну – інженера 1 категорії відділу капітального ремонту служби колії.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ – БУЛЬЧАКУ Миколі
Васильовичу – слюсарю з ремонту рухомого складу 4 розряду пасажирського вагонного депо Тернопіль, БЕДАШЕВІЙ
Тетяні Володимирівні – провідному економісту відділу фінансового плану та аналізу фінансово-економічної служби,
ГАВАЛЬ Марії Михайлівні – адміністратору дорожнього
фізкультурно-спортивного клубу “Локомотив”, ГАВРИШКУ
Роману Степановичу – інженеру технічного відділу з контактної мережі Стрийської дистанції електропостачання, ГАЧАКУ
Івану Осиповичу – юрисконсульту 2 категорії служби комерційної роботи і маркетингу, ГУЛЕЮ Степану Миколайовичу
– електромеханіку дільниці 1 групи Стрийської дистанції сигналізації і зв’язку, ДЗЯДЕВИЧ Марті Юріївні – провідному
інженеру відділу аналізу графіка руху поїздів служби статистики, ІВАНЦІВУ Тарасу Григоровичу – інженеру-будівельнику відділу з обстеження і паспортизації будівель та споруд
дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи,
КАЧАНОВИЧ Богдані Михайлівні – диспетчеру автомобільного транспорту дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, КЕРМОЩУК Ірині Володимирівні – начальнику станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та
перевізних документів станції Львів, КОБИЛЕЦЬКІЙ Галині
Всеволодівні – інженеру з охорони праці центру професійного розвитку персоналу Львівської залізниці, КОВАЛИК Галині
Миколаївні – заступнику начальника технолога єдиного технологічного центру з обробки перевізних документів інформаційно-обчислювального центру, КОЦЮБІ Галині Тухтасинівні
– оператору з обслуговування та ремонту вагонів 4 розряду
вагонного депо Тернопіль, КРАСУЦЬКІЙ Ларисі Сергіївні
– оператору комп’ютерного набору 1 категорії господарської
служби, КРІКАЛУ Богдану Юліановичу – старшому ревізору
відділу з контролю доходів від вантажних та пасажирських перевезень служби контролю та внутрішнього аудиту, КУЖДЕБІ
Ганні Юріївні – прибиральниці службових приміщень методично-інформаційного бюро, МАЗУРКЕВИЧУ Миколі
Зіновійовичу – інженеру 1 категорії служби охорони праці,
МАСЛІЮ Володимиру Івановичу – провідному інженеру
сектора оренди служби з управління майновими та земельними ресурсами, МИСИК Ірині Яківні – секретарю служби
колії, ОЩІПКУ Юліану Юліановичу – завідувачу центральної студії звукозапису центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування, ПАВЛЮКУ
Петру Матвійовичу – водію навантажувача 5 розряду ІваноФранківської дільниці Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ПАНОЧКО Наталії
Володимирівні – провідному інженеру з охорони праці служби перевезень, ПІЛЯНСЬКІЙ Вірі Іванівні – заступнику начальника станції Рожнятів, ПРИСТУПІ Вірі Петрівні – черговій
по станції Турійськ, ПРИШЛЯК Наталії Петрівні – інженеру
технічної служби, РИБІНУ Івану В’ячеславовичу – інженеру 1
категорії з приймання локомотивів самостійного відділу з приймання рухомого складу, САЗИКІНІЙ Галині Костянтинівні
– провідному інженеру з організації та нормування праці служби організації праці, заробітної плати і структур управління,
СИНЕЧКУ Андрію Михайловичу – слюсарю з огляду та

