(Закінчення. Поч. у №44 “Львівського
залізничника” від 16.11.2012)
За сумлінну працю на залізниці, високу
професійну майстерність та з нагоди Дня
залізничника
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ КЕРІВНИЦТВА
ЗАЛІЗНИЦІ ТА ПРЕЗИДІЇ ДОРПРОФСОЖУ
– АНТОНІВ Надії Іванівні – заступнику
начальника юридичної служби, АФАНАСЬЄВУ
Олександру Миколайовичу – сторожу пансіоната “Львівський залізничник”, БЛАЩИШИН
Марії Володимирівні – економісту Львівського
відділу статистики служби статистики, БОВДУРУ
Тарасу Олександровичу – старшому ревізору відділу з контролю доходів від вантажних та
пасажирських перевезень служби контролю та
внутрішнього аудиту, БУДНИК Оксані Іванівні
– провідному інженеру-технологу служби сигналізації і зв’язку, ВИШНЕВСЬКІЙ Наталії Павлівні
– спеціалісту відділу соціального захисту, праці
і заробітної плати дорожнього комітету профспілки, ВІШТАЛЮК Неллі Леонідівні – інженеру
1 категорії дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи, ВОЛОШИНУ Степану
Михайловичу – водію автотранспортних засобів
1 класу дорожньої ремонтно-експлуатаційної
автобази, ГЛУШКУ Андрію Петровичу – водію
автотранспортних засобів 2 класу першого загону воєнізованої охорони, ГРИЦІВУ Степану
Романовичу – бригадиру (звільненому) підприємств залізничного транспорту 6 розряду моторвагонного депо Тернопіль, ГРИЦИНЯКУ Роману
Мирославовичу – головному механіку Львівської
дистанції навантажувально-розвантажувальних
робіт, ГУРМІ Михайлу Івановичу – майстру
(дільниці 1 групи) методично-інформаційного
бюро, ДЕЙНЕЦІ Ірині Степанівні – юрисконсульту 2 категорії служби будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд, ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ Марії
Іванівні – черговій по станції Теребовля, ДУДКУ
Сергію Юрійовичу – інженеру 2 категорії студії
звукозапису центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
ЖИДЕНКО Наталії Семенівні – адміністратоПідбивши підсумки дорожнього конкурсу на звання “Кращий за фахом працівник
Львівської залізниці”, керівництво залізниці і президія дорпрофсожу визнали переможцями конкурсу у 2012 році з врученням
Почесної грамоти керівництва залізниці і
президії дорпрофсожу
У ГОСПОДАРСТВІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ:
БОЖАГОРУ Бориса Петровича – чергового
по станції Чортків, БОРЗЕНКО Ніну Степанівну
– чергову по станції Здолбунів, ВІТЕНКА
Михайла Васильовича – маневрового диспетчера станції Хриплин, ГЕРМАНА Василя
Діонісовича – складача поїздів 6 розряду станції
Батьово, ДАНИЛЮКА Віктора Миколайовича
– складача поїздів 5 розряду станції Ковель,
ДЯЧУНА Володимира Зіновійовича – складача поїздів 5 розряду станції Бірки Великі,
КАХНИЧА Михайла Олексійовича – складача
поїздів 6 розряду станції Ужгород, КІСЕЛЮКА
Юрія Васильовича – складача поїздів 5
розряду відділу перевезень Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень, ЛУКЕЧУ
Василя Васильовича – чергового по парку
станції Мукачево, МАЛЬОВАНИКА Віктора
Йосиповича – складача поїздів 6 розряду станції Чоп, МАЦЕЛИКА Юрія Федоровича – станційного диспетчера станції Сарни, МИРОНЧУКА
Сергія Григоровича – диспетчера оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень,
ШЕВЧУКА Романа Михайловича – диспетчера
локомотивного (дорожнього) оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень.
У ГОСПОДАРСТВІ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ
І МАРКЕТИНГУ:
ГРЕБЕНЯ Ігоря Георгійовича – машиніста
крана (кранівника) 5 розряду Чопської дільниці
Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, КРАВЧИШИН
Ольгу Михайлівну – комерційного агента станції Ходорів, МУРСЬКОГО Івана Петровича
– машиніста крана автомобільного 6 розряду
Скнилівської дільниці Львівської механізованої
дистанції навантажувально-розвантажувальних
робіт, ПЕТРІВСЬКОГО Володимира Івановича
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Вітаємо з нагородами!
ру дорожнього фізкультурно-спортивного клубу
“Локомотив”, ЗАРІЧНІЙ Людмилі Вікторівні – інженеру 1 категорії технічної служби, ІВАНЕЙКО
Зоряні Василівні – інженеру 2 категорії служби з управління майновими та земельними
ресурсами, КАРПИНІ Богдану Олексійовичу
– електрогазозварнику 6 розряду Стрийської
дистанції електропостачання, КОЗИРСЬКІЙ
Юлії Володимирівні – комерційному агенту
1 категорії станції Луцьк, КУДРАВЦЮ Сергію
Федоровичу – заступнику начальника служби
охорони праці, КУЗЬМІНСЬКІЙ Галині Іванівні –
інженеру-будівельнику групи зі спостереження та
безпечної експлуатації будівель і споруд ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень,
КУЛИК Марії Богданівні – начальнику дорожньої нормативно-дослідної станції з праці, ЛЕГУ
Михайла Івановича – електромеханіка ремонтно-ревізійної дільниці Львівської дистанції електропостачання, ЛЮШТЕЮ Олегу Адамовичу –
шляховому майстру Чортківської дистанції колії,
МАГОМЕДРАСУЛОВІЙ Марині Михайлівні
– економісту 1 категорії відділу з організації
тендерних закупівель, МАЛКОВИЧ Оксані
Володимирівні – прибиральниці службових
приміщень господарської служби, МАРТИНЮКУ
Олександру Владиславовичу – оглядачуремонтнику вагонів 6 розряду вагонного депо
Ковель, МАРУСЯКУ Ярославу Миколайовичу
– начальнику самостійного відділу з приймання рухомого складу, МАТРОСОВУ Валерію
Жановичу – заступнику начальника першої
служби, МЕЛЬНИКУ Богдану Любомировичу
– інженеру 1 категорії з нагляду за будівництвом
служби капітальних вкладень, МУРИН Оксані
Ярославівні – начальнику виробничо-технічного відділу Львівської дистанції колії, НАГІРНИЧ
Ірині Матвіївні – інженеру 1 категорії відділу
кадрів Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ОМЕЛЯНОВСЬКІЙ Тетяні Василівні

– інженеру 1 категорії спеціальної служби,
ПАВЛУСИКУ Володимиру Павловичу – майстру автотранспортної дільниці пасажирського вагонного депо Тернопіль, ПЕТРИНІ Володимиру
Ярославовичу – начальнику виробничо-технічного відділу служби комерційної роботи та
маркетингу, ПИСЬКУ Богдану Васильовичу
– водію автотранспортних засобів 1 класу головного матеріально-технічного складу, ПУДЕЛКО
Аллі Іванівні – провідному інженеру служби
зовнішніх зв’язків, РІНИЛУ Григорію Івановичу
– викладачу центру професійного розвитку персоналу Львівської залізниці, РОДИЧУ Андрію
Степановичу – інспектору інспекції з контролю
виконання, САВЧУК Лілії Зіновіївні – агенту з
приймання замовлень на квитки вокзалу станції Тернопіль, САХАРОВУ Юрію Вадимовичу
– ревізору залізничному з безпеки руху поїздів
Ужгородської ревізорської дільниці з безпеки руху
поїздів і автотранспорту, СОБОЛЮ Михайлу
Михайловичу – комерційному агенту станції
Львів, СТЕЛЬМАХУ Роману Миколайовичу
– машиністу компресорної установки 3 розряду
локомотивного депо Львів-Захід, ТАРАНТЮКУ
Михайлу Петровичу – токарю 5 розряду ІваноФранківських дорожніх механічних майстерень,
ЦЮЦКОМІ Ігорю Васильовичу – начальнику
інспекції зі збереження парку вантажних вагонів,
ШАМОТКО Аллі Володимирівні – провідному архітектору проектно-кошторисної групи,
ШКРІБЛЯКУ Юрію Михайловичу – квитковому касиру 1 категорії вокзалу станції Чернівці,
ШИДЛОСЮ Маркіяну Анатолійовичу – заступнику начальника відділу технічного обслуговування АРМів інформаційно-обчислювального
центру, ЮРЧИШИН Лесі Ярославівні – економісту 2 категорії планово-економічного відділу
фінансово-економічної служби.
НАГОРОДЖЕНО ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ (ГОДИННИКОМ) – БЕЙДУ Володимира

Кращі за фахом
– вантажника Мостиської дільниці Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт.
У ПАСАЖИРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ:
ДАНИЛКОВИЧ Лідію Михайлівну – квиткового касира станції Підзамче, ДОЛОНЬКУ
Валерія Федоровича – майстра з ремонту та
виготовлення дерев’яних деталей пасажирського вагонного депо Ковель, ЗАЗУЛЮ Андрія
Івановича – слюсаря з ремонту рухомого складу
5 розряду дільниці з ремонту візків пасажирського вагонного депо Тернопіль, КЕДИКА Михайла
Миколайовича – провідника пасажирського
вагона Ужгородської пасажирської вагонної
дільниці, ПЯТНОЧКА Володимира Івановича
– слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду дільниці з ремонту колієукладальних кранів,
кранів відбудовних поїздів та дизельного обладнання пасажирського вагонного депо Тернопіль.
У ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ:
ЄВТУШИКА Олександра Тимофійовича
– слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду
локомотивного депо Ковель, КІНАША Зіновія
Володимировича – слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 5 розряду локомотивного депо Львів.
У ГОСПОДАРСТВІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ:
ГУДИМУ Володимира Богдановича – машиніста дизель-поїзда моторвагонного депо
Тернопіль.
У ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ:
АНДРОСЮКА Олександра Миколайовича
– оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду вагонного депо Ковель, ЮРИНЦЯ Романа Павловича
– слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду
вагонного депо Коломия.
У ГОСПОДАРСТВІ КОЛІЇ:
БАТЮКА Василя Михайловича – шляхового майстра дільниці 3 групи Кам’янка-Бузької
дистанції колії, КАЩАКА Андрія Мироновича

Відповідальний секретар
Галина КВАС....................................226-25-67

Кореспонденти:

– монтера колії 5 розряду Підзамчівської дистанції колії, КАРПИНА Івана Володимировича
– бригадира (звільненого) з поточного утримання колії та штучних споруд 6 розряду Стрийської
дистанції колії, КОВАЛЯ Романа Васильовича
– машиніста незнімної дрезини 6 розряду
Підзамчівської дистанції колії, КОНДРАТЮКА
Миколу Миколайовича – машиніста залізнично-будівельної машини 6 розряду Рівненської
дистанції колії, КУПЦЕВИЧА Ярослава
Сергійовича – шляхового майстра Бродівської
дистанції колії, ЛОПІТА Василя Івановича
– монтера колії 5 розряду колійної машинної
станції №198, ПАВЛЮКА Сергія Євгенійовича
– машиніста крана (кранівника) 5 розряду колійної машинної станції №123, ТОКАРЯ Романа
Михайловича – шляхового майстра дільниці 2
групи Кам’янка-Бузької дистанції колії, ЦВІГУНА
Миколу Степановича – шляхового майстра
Тернопільської дистанції колії, ЧИЖА Василя
Володимировича – машиніста крана автомобільного 6 розряду Самбірської дистанції колії.
У ГОСПОДАРСТВІ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ:
БРУЯКУ Миколу Олексійовича – старшого електромеханіка дільниці 1 групи
Ужгородської дистанції сигналізації і зв’язку,
ВАСИЛЬКОВСЬКОГО Василя Богдановича
– електромеханіка дільниці 1 групи дистанції
сигналізації і зв’язку станції Львів, ГУБАРЯ
Олександра Васильовича – електромеханіка
дільниці 1 групи Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку, ЖУКА Богдана Івановича
– електромеханіка електрозв’язку дільниці 2
групи Львівської дистанції зв’язку, ЛЕВЧЕНКО
Антоніну Олексіївну – телеграфіста 2 класу
Мукачівської дистанції сигналізації і зв’язку,
ПАЛАМАРЯ Романа Анатолійовича – електромеханіка дільниці 1 групи Чернівецької дистанції
сигналізації та зв’язку, ПЕТРЕЧКА Ярослава
Тимофійовича – старшого електромеханіка
дільниці 2 групи Стрийської дистанції сигналі-
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Петровича – ревізора залізничного з безпеки
руху поїздів Рівненської дільниці з безпеки руху
поїздів і автотранспорту, БОДНАРУКА Михайла
Васильовича – електромеханіка дільниці 2 групи
Івано-Франківської дистанції електропостачання,
БОЙКА Богдана Степановича – акумуляторника 5 розряду пасажирського вагонного депо
Тернопіль, БОЙКОВУ Наталію Володимирівну
– інженера 1 категорії служби сигналізації і зв’язку,
ГАВРИЛЬЧИКА Олександра Миколайовича
– шляхового майстра Рівненської дистанції
колії, Герича Миколу Миколайовича – головного інженера вокзалу Чоп, ГНАТА Андрія
Ярославовича – інженера 1 категорії технічного
відділу служби приміських пасажирських перевезень, ГОЗУ Романа Мироновича – начальника
майстерні Підзамчівської дистанції колії, ЖУКА
Зіновія Михайловича – чергового по станції
Червоноград, КЕКЕРЧЕНЯ Івана Івановича
– начальника станції Королево, КІШ Марію
Романівну – начальника сектора матеріально-технічного забезпечення відділу поточного
утримання і постачання інформаційно-обчислювального центру, КОЗАКА Петра Григоровича
– майстра дільниці 1 групи господарської служби, ЛИТВИНЕНКО Ніну Тимирівну – бухгалтера служби матеріально-технічного постачання,
МАЧУШЕНКО Ганну Адамівну – квиткового
касира 1 категорії станції Клевань, ОЛІЙНИКА
Михайла Володимировича – інструктора пункту технічного обслуговування вагонів Тернопіль
вагонного депо Тернопіль, ПАУЧЕКА Петра
Миколайовича – слюсаря-сантехніка 6 розряду локомотивного депо Чернівці, САХНО Ольгу
Михайлівну – начальника станції Бережани,
ФЕДИНЯК Олександру Василівну – оператора пральних машин 5 розряду пасажирського
вагонного депо Львів, ФІНЯК Олену Сергіївну
– інженера-технолога 1 категорії станції ІваноФранківськ, ШПІЦЕР Ганну Михайлівну – головного бухгалтера першого загону воєнізованої
охорони, ЯБЛОНСЬКУ Надію Михайлівну – маляра 5 розряду будівельно-монтажного експлуатаційного управління №1.
зації і зв’язку, ПЕТРОВСЬКОГО Володимира
Степановича – електромеханіка дільниці
1 групи Сарненської дистанції сигналізації і
зв’язку, САХА Петра Михайловича – електромеханіка електрозв’язку дільниці 1 групи
Ковельської дистанції сигналізації і зв’язку,
СТЕПАНЧАКА Романа Мирославовича – електромеханіка дільниці 1 групи Тернопільської
дистанції сигналізації і зв’язку, ЯЩИШИНА
Ярослава Івановича – електромеханіка
дільниці 1 групи Івано-Франківської дистанції
сигналізації та зв’язку.
У ГОСПОДАРСТВІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ:
КОЗЛОВСЬКОГО Мирослава Йосиповича
– електромонтера контактної мережі 6 розряду Стрийської дистанції електропостачання,
КРИШТОПАЙТИСА Михайла Володимировича
– енергодиспетчера 1 групи Рівненської дистанції електропостачання.
У ГОСПОДАРСТВІ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ:
КОБАТА Михайла Івановича – пожежного окремого пожежного поїзда станції Львів
Першого загону воєнізованої охорони, КРЕЧКА
Василя Олексійовича – старшого стрільця
стрілецької команди з охорони особливо важливих об’єктів СК-104 Мукачівського загону воєнізованої охорони,
У ГОСПОДАРСТВІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ
РОБІТ ТА ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД:
АНТОНЯКА Володимира Михайловича
– машиніста залізничного водопостачання 3
розряду Львівської дистанції водопостачання,
ЗАБЛОЦЬКОГО Михайла Андрійовича – муляра 5 розряду будівельно-монтажного експлуатаційного управління №1.
В
ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ
ЦЕНТРІ:
ІСЬКОВИЧА Михайла Миколайовича
– електромеханіка дільниці 1 групи інформаційно-обчислювального центру, КІНДЕР Олену
Володимирівну – електромеханіка з ремонту
та обслуговування лічильно-обчислювальних
машин 6 розряду інформаційно-обчислювального центру.
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