За сумлінну працю на залізничному
транспорті, вагомий особистий внесок у
забезпечення підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи-2012 з футболу, високий професіоналізм наказом в.о. генерального директора Укрзалізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК”
– ГОЛОВАНОВА Юрія Михайловича – заступника начальника оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень, ГРОЗОВА
Олександра Володимировича – першого
заступника начальника служби сигналізації і
зв’язку.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА ЗАСЛУГИ.
УКРЗАЛІЗНИЦЯ” III СТУПЕНЯ – НЕДЗВЕЦЬКОГО
Леоніда Едуардовича – заступника начальника служби перевезень, ПИЛИП’ЮКА
Івана Миколайовича – начальника ІваноФранківської дистанції електропостачання,
САВІЦЬКОГО Андрія Петровича – заступника начальника Чортківської дистанції колії,
СИМОНЧУКА Миколу Захаровича – старшого
оглядача вагонів пункту технічного обслуговування вагонів Сарни вагонного депо Здолбунів,
ХІЛЯРСЬКОГО Ярослава Броніславовича
– заступника начальника депо з експлуатації
локомотивного депо Львів-Захід.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” IІ
СТУПЕНЯ – АНДРІЙОВСЬКОГО Василя
Михайловича – виконавця робіт виконробської
дільниці №1 управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №2.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” III СТУПЕНЯ – ВОРОНИЧА Миколу Васильовича
– начальника технічного відділу Львівської дирекції залізничних перевезень, КАДИЛОВИЧА
Андрія Івановича – головного бухгалтера вокзалу станції Львів, КОЗАКА Миколу Петровича
– першого заступника начальника пасажирської
служби, КОРЗУНА Віктора Володимировича
– першого заступника начальника служби приміських пасажирських перевезень, ЛОГУЩАКА
Михайла Івановича – заступника начальника технічної служби, МАДЯРА Анатолія
Михайловича – старшого електромеханіка
Ужгородської дистанції електропостачання,
САДЛОВСЬКОГО Ігоря Григоровича – заступника начальника служби сигналізації і зв’язку,
ЯКИМЕНКА Івана Миколайовича – начальника пасажирського сектора Рівненської дирекції
залізничних перевезень, ЯЦИНИЧА Ярослава
Станіславовича – начальника Підзамчівської
дистанції колії.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – БАЛАНДЮКА Руслана
Анатолійовича – старшого майстра дільниці
з ремонту кузова вагона, підготовки до фарбування та фарбування пасажирського вагонного
депо Тернопіль, БАНГУ Василя Йосиповича –
складача поїздів 6 розряду станції Чоп, ВЕРЕМУ
Ігоря Анатолійовича – старшого майстра цеху
з ремонту електропоїздів моторвагонного депо
Здолбунів, ВІТОВСЬКОГО Ігоря Івановича
– провідного інженера технічного відділу ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень,
ВОЛІВЕНДЕРА Ярослава Федоровича – начальника пасажирського вагонного депо Львів,
ГАБІНСЬКОГО Олександра Володимировича
– заступника начальника інформаційно-обчислювального центру, ГАЙДУЧИК Жанну
Миколаївну – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту вагонного депо Здолбунів, ГЛАДУНА Володимира
Миколайовича – начальника пасажирського відділу Львівської дирекції залізничних перевезень,
ГРУНИКА Ігоря Ярославовича – вантажника
Скнилівської дільниці Львівської механізованої
дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ДОВБЕТУ Василя Ярославовича
– начальника дільниці Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку, ЖОВНІРІВА Михайла
Петровича – столяра будівельного 5 розряду
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будівельно-монтажного експлуатаційного управління №1, КАПКА Зіновія Богдановича
– машиніста-інструктора локомотивних бригад
локомотивного депо Львів, КОЗАРУКА Василя
Васильовича – муляра 4 розряду управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
№5, КОМАРИЦЬКУ Тетяну Анатоліївну – старшого інспектора з кадрів станції Луцьк, КОРДЕКА
Йосифа Йосифовича – слюсаря з ремонту рухомого складу 4 розряду моторвагонного депо
Львів, ЛУТЧИШИН Ганну Михайлівну – секретаря начальника служби електропостачання,
ЛУЦИШИНА Тараса Богдановича – верстатника деревообробних верстатів управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №4,
МАЛОЇДА Юрія Богдановича – начальника відділу організації ремонту служби локомотивного
господарства, МАТИЧАКА Олега Романовича
– заступника начальника вагонного депо
Клепарів, НАЛИВАЙКА Максима Стефановича
– начальника технічного відділу служби колії,
ПАВЛІХІНА Бориса Олексійовича – інженера
1 категорії технічного відділу служби сигналізації і зв’язку, ПАНАСЮКА Миколу Георгійовича
– диспетчера поїзного Рівненської дирекції
залізничних перевезень, ПОВІДАЙКА Петра
Назаровича – головного інженера Бродівської
дистанції колії, САВЧЕНКА Олексія Юрійовича
– начальника вагону-автоматики дорожньої лабораторії автоматики телемеханіки та зв’язку
Львівської дистанції зв’язку, САГАЙДАКА
Ореста Мирославовича – першого заступника
начальника служби перевезень, СОРОКОЛІТА
Романа Михайловича – інженера 1 категорії
з нагляду за будівництвом служби капітальних
вкладень, СТРУЖА Андрія Орестовича – провідного інженера-технолога (з розробки графіка
руху поїздів) технічного відділу служби перевезень, ТОМЕНЧУКА Віталія Васильовича
– начальника Коломийської дистанції колії,
ШАЙКОВСЬКОГО Юрія Володимировича
– диспетчера поїзного виробничого штату відділу перевезень Тернопільської дирекції залізничних перевезень, ЯЦИК Богдану Степанівну
– начальника сектора маркетингу пасажирських
перевезень пасажирської служби.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ – БАЙМАКУ Богдану Васильовичу
– інженеру-будівельнику 1 категорії групи
спостереження за безпечною експлуатацією
будівель та споруд Львівської дирекції залізничних перевезень, ГЛАДУНУ Володимиру
Петровичу – викладачу другої категорії центру
професійного розвитку персоналу Львівської
залізниці, ГЛІБЧУК Іванні Василівні – інженеру 1 категорії технічного відділу Ужгородської
дирекції залізничних перевезень, ГУРМІ Ігорю
Івановичу – інженеру 2 категорії Львівського
експериментального заводу, ДУБИКУ Роману
Юрійовичу – слюсарю з огляду та ремонту локомотивів на ПТО локомотивного депо
Львів-Захід, ДЯТЕЛ Галині Миколаївні
– черговій з видавання довідок станції Ковель,
КАЛЬНИЦЬКОМУ Петру Стефановичу – черговому по станції (станційного поста централізації) Ужгород, КІНАШУ Євгенію Степановичу
– столяру будівельному 5 розряду будівельно-монтажного експлуатаційного управління
№1, КІЩАКУ Віктору Івановичу – старшому
майстру локомотивного депо дільниці 1 групи
локомотивного депо Львів, КОБРИНОВИЧУ
Віталію Івановичу – геодезисту 1 категорії
дорожньої лабораторії діагностики залізничної
колії Львівської дистанції колії, КОВАЛЬЧУК
Роксолані Любомирівні – методисту центру
професійного розвитку персоналу Львівської
залізниці, КОГУТ Тетяні Михайлівні – провіднику пасажирського вагона пасажирського вагонного депо Львів, КОЗАЧУК Світлані
Анатоліївні – заступнику начальника станції
Ягодин, КОКОДИНЯКУ Ігорю Теодозійовичу
– машиністу екскаватора колійної машинної
станції №274 ст. Самбір, КРИШТОФУ Андрію
Ярославовичу – старшому оглядачу-ре-
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монтнику вагонів вагонного депо Клепарів,
КУНДУЄВУ
Леоніду
Володимировичу
– старшому електромеханіку дільниці 1 групи
сигналізації, централізації і блокування дистанції сигналізації і зв’язку станції Львів, ЛІБІЗІ
Володимиру Миколайовичу – машиністу
електропоїзда моторвагонного депо Здолбунів,
ОЛІЙНИКУ Віталію Романовичу – диспетчеру поїзному 2 групи відділу перевезень ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень,
ОНИШКЕВИЧУ Віктору Володимировичу
– начальнику відділу ремонту та експлуатації
вантажних вагонів служби вагонного господарства, ОНІЩУКУ Василю Васильовичу
– машиністу залізнично-будівельних машин
6 розряду колійної машинної станції №123,
ПАПУЗІ Володимиру Романовичу – водію
навантажувача 3 розряду Скнилівської дільниці
Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ПИЛИПЧУКУ
Сергію Ігоровичу – старшому диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень, ПОДАРЕВСЬКОМУ Антону Вікторовичу
– головному інженеру служби комерційної роботи та маркетингу, ПОКИДЬКО Тетяні Олегівні
– інженеру-технологу 1 категорії відділу обслуговування пасажирів в поїздах пасажирської
служби, РОМАНУ Ігорю Олександровичу
– старшому електромеханіку району контактної мережі станції Красне Львівської дистанції електропостачання, РУДЮКУ Андрію
Ростиславовичу – старшому електромеханіку
дільниці 1 групи бригади з обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування
Здолбунів (Південний парк Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку), САЛЮКУ Андрію
Івановичу – начальнику виробничого відділу
по експлуатації АСУ пасажирських перевезень
інформаційно-обчислювального центру, САХУ
Івану Васильовичу – начальнику поїзда пасажирського вагонного депо Львів, СЕНИШИНУ
Роману Андрійовичу – заступнику начальника вокзалу станції Львів, ХОМИЧУ Юрію
Петровичу – інженеру-проектувальнику 1 категорії відділу “Проектно-кошторисна група”,
ЦЕБРИНСЬКІЙ Христині Григорівні – черговій
по парку станції Тернопіль, ЧЕРНЕЗІ Тарасу
Володимировичу – начальнику відділу механізації служби колії, ШПІЦЕРУ Петру Івановичу
– в.о. начальника виробничо-технічного відділу пасажирської служби, ЯНКОВСЬКОМУ
Володимиру Антоновичу – слюсарю з механоскладальних робіт 6 розряду пасажирського
вагонного депо Тернопіль.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ – АНДРІЯШЕВІЙ Юлії Василівні
– студентці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
ім. В. Лазаряна, АШПАРЧУКУ Святославу
Михайловичу – студенту Дніпропетровського
національного університету залізничного
транспорту ім. В. Лазаряна, ВАРЕНИЦІ Юлії
Михайлівні – студентці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, ПАНЬКЕВИЧ Ользі
Ігорівні – студентці Львівської фінансової академії, СЕРВЕТНИКУ Роману Васильовичу
– студенту Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. В.
Лазаряна.
НАГОРОДЖЕНО ГОДИННИКОМ ВІД
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УКРЗАЛІЗНИЦІ
– БОЙКОВА Євгенія Володимировича
– старшого диспетчера оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень, ВОЄВОДУ
Тетяну Іванівну – квиткового касира станції
Ягодин, ЗАСЕДКА Андрія Богдановича – заступника начальника дистанції сигналізації і
зв’язку станції Львів, ЗБАРАЗЬКОГО Степана
Володимировича – машиніста незнімної дрезини Рівненської дистанції колії, КАВКУ Марію
Богданівну – маляра 3 розряду кузовного
цеху моторвагонного депо Львів, КУЛІШКО
Мирославу Іванівну – квиткового касира станції
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Золочів, ЛОЗІНСЬКОГО Григорія Мироновича
– начальника пункту технічного обслуговування вагонів Ужгород вагонного депо Ужгород,
МИХАЛЬЧАКА Василя Івановича – майстра
локомотивного депо Львів-Захід, МОСІЙЧУКА
Олександра Олександровича – заступника
начальника Здолбунівської дистанція сигналізації і зв’язку, ОГУРКА Михайла Романовича
– завідувача підсобного виробництва будівельно-монтажного поїзда №908, ОЛІЙНИКА
Романа Євгеновича – інженера-технолога з
розробки графіка руху поїздів 1 категорії технологічної групи Львівської дирекції залізничних
перевезень, ПОТЮКА Юрія Олексійовича
– інженера-технолога 1 категорії технологічної
групи Ужгородської дирекції залізничних перевезень, СИРОТЮКА Михайла Остаповича
– оглядача-ремонтника вагонів пункту технічного обслуговування вагонів Тернопіль вагонного
депо Тернопіль, СОЛОВІЯ Ігоря Васильовича
– головного інженера вокзалу станції Львів,
ТРУХАНА Михайла Андрійовича – головного
інженера Львівського заводу залізобетонних
конструкцій, ТЮФТІЯ Дмитра Миколайовича
– чергового по станції Вадул-Сірет, ФЕДЮК
Марію Ярославівну – провідного інженера
пасажирського вагонного депо Львів, ЧИЖИКА
Ярослава Володимировича – машиніста
автомотриси 6 розряду Бродівської дистанції
колії, ШИМАНСЬКОГО Ігоря Павловича – начальника району контактної мережі Заболотці
Рівненської дистанції електропостачання,
ЯВОРСЬКОГО Івана Івановича – бригадира (звільненого) з поточного утримання і
ремонту колій та штучних споруд 7 розряду
Підзамчівської дистанції колії.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА” –
БОТОША Степана Степановича – заступника
начальника депо з експлуатації локомотивного
депо Мукачево.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА” – РИБАКА
Володимира Анатолійовича – майстра пункту технічного обслуговування вагонів Ковель
вагонного депо Ковель.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА ПЕРЕВЕЗЕНЬ” – БОРЕЙКА
Олександра Володимировича – головного інженера Ужгородської дирекції залізничних перевезень, КОРОЛЮКА Олександра Петровича
– диспетчера поїзного відділу перевезень
Рівненської дирекції залізничних перевезень,
ЛЮБІМОВУ Ларису Олександрівну – чергову по станції Івано-Франківськ, ПАУКА Петра
Івановича – начальника станції Мостиська-2.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ПАСАЖИРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА” – ОЛІЯРНИК
Світлану Богданівну – завідувача касами
(квитковими) вокзалу станції Львів.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ЛОТОЦЬКОГО Василя
Васильовича – головного механіка Бродівської
дистанції колії.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА АВТОМАТИКИ” – СИНЕЙКА
Юрія Степановича – начальника відділу
зв’язку, радіо, пристроїв виявлення нагріву
аварійних букс служби сигналізації і зв’язку.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ”
–
ОХРІМЕНКА Сергія Миколайовича – старшого електромеханіка 1 групи району контактної
мережі Здолбунів Рівненської дистанції електропостачання.
НАГРУДНИМ ЗНАЧКОМ “ВІДМІННИК ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ” – ПЕНЦАКА Віктора
Зигмундовича – стрільця стрілецької команди з охорони управління залізниці першого
загону воєнізованої охорони, СИДОРКА Ігоря
Андрійовича – першого заступника начальника служби воєнізованої охорони, ШИТІКОВА
Віталія Валентиновича – стрільця стрілецької
команди з охорони вантажів та об’єктів на станції Львів першого загону воєнізованої охорони.
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