За багаторічну 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 21-ої річниці утворення Державної адміністрації залізничного
транспорту України наказом генерального
директора Укрзалізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК”
– ГАЗДУНА Михайла Євгеновича – начальника дільниці 1 групи дистанції сигналізації
і зв’язку станції Львів, ОСАДЧУКА Богдана
Івановича – заступника начальника депо з
ремонту вагонного депо Коломия, ПІХ Галину
Георгіївну – начальника центру оперативнотехнічного обліку локомотивного депо Львів,
СНІГУР Наталію Миколаївну – провідного
інженера відділу експлуатації служби колії,
ФЕДОРОВИЧА Олександра Мирославовича
– начальника служби організації праці, заробітної плати і структур управління, ХАМЕВКА
Миколу Романовича – начальника служби
локомотивного господарства, ХЛОПИЦЬКОГО
Василя Олександровича – майстра цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування
вагонів дільниці 1 групи пасажирського вагонного депо Львів.
НАГРУДНИМ
ЗНАКОМ
“ЗА
ЗАСЛУГИ. УКРЗАЛІЗНИЦЯ” III СТУПЕНЯ
– КОБИЛІНСЬКОГО Василя Васильовича
– чергового по дирекції Львівської дирекції залізничних перевезень, КОЛЬЦЮКА
Михайла Миколайовича – начальника станції
Новоселиця, КОСОВАНА Миколу Кузьмича –
начальника вагонного депо Дрогобич, КУЛИКА
Анатолія Івановича – начальника Ковельської
дистанції сигналізації і зв’язку, ПАНЧЕНКА
Миколу Івановича – заступника начальника
депо з ремонту пасажирського вагонного депо
Ковель, СВЯТОГО Романа Петровича – заступника начальника будівельно-монтажного
експлуатаційного управління №1, ФЕДОРОВИЧ
Ганну Павлівну – бухгалтера 1 категорії господарської служби, ЦИБУЛЬСЬКОГО Ігоря
Степановича – начальника другої виробничої дільниці Тернопільської дистанції колії,
ЧЕРНЯК Аллу Петрівну – поїзного диспетчера Рівненської дирекції залізничних перевезень, ЯКИМА Анатолія Івановича – заступника начальника з кадрів та соціальних питань
Самбірської дистанції колії.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” I СТУПЕНЯ – БОРОДУЛЬКО Людмилу Вікторівну
– провідного інженера відділу спецзв’язку першої служби, ЗАЛІЗНЯКА Романа Євгеновича
– начальника служби сигналізації і зв’язку,
ФЕДОРКО Ігоря Андрійовича – машиніста
електровоза та тепловоза 1 класу локомотивного депо Львів-Захід.
ЗНАКОМ
“ЗАЛІЗНИЧНА
СЛАВА”
IІ СТУПЕНЯ – ІВАНИКОВИЧ Ольгу Петрівну
– заступника головного бухгалтера фінансово-економічного відділу Львівської дирекції
залізничних перевезень, КАЛІНОВСЬКОГО
Михайла Максимовича – старшого електромеханіка ремонтно-ревізійної дільниці Львівської
дистанції електропостачання, КОБЕРСЬКОГО
Арсентія Петровича – заступника начальника пасажирського вагонного депо Тернопіль,
МЕЛЬНИЧУКА Володимира Богдановича
– начальника служби вагонного господарства.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” III СТУПЕНЯ – БАГІРОВА Алігейдара Халіловича
– начальника станції Луцьк, БІЛІНСЬКОГО
Євгена Йосиповича – інженера з матеріально-технічного постачання 1 категорії моторвагонного депо Тернопіль, ВАЩУКА Івана
Михайловича – шляхового майстра дільниці 3 групи Кам’янка-Бузької дистанції колії,
ДЗЮБУ Віталія Вікторовича – начальника
відділу кадрів Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ЗАЙЛА Андрія Євгеновича
– начальника будівельно-монтажного поїзда
№908, ІВАНЕЙКА Станіслава Мечиславовича
– комерційного агента станції Мостиська-2,
ІЛЬЧУКА Георгія Георгійовича – чергового по станції Чернівці, КАЛИТУ Костянтина
Станіславовича – начальника станції Дрогобич,
ЛУЦИШИНА Василя Петровича – електромонтера з експлуатації розподільчих мереж 5 розряду Тернопільської дистанції електропостачання,
МИРГОРОД Тетяну Дмитрівну – заступника
начальника відділу кадрів Рівненської дирекції
залізничних перевезень, ОЛИВКА Михайла
Михайловича – провідного інженера відділу
нормування паливно-енергетичних ресурсів
служби локомотивного господарства, ПАВЛИКА
Сергія Емериховича – начальника управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
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№5, РОМАНЧУКА Олексія Йосиповича – заступника начальника Львівського центру механізації колійних робіт, ШУТАКА Юрія Юрійовича
– начальника станції Мукачево, ЯКИМІВА
Миколу Семеновича – бригадира (звільненого)
підприємств залізничного транспорту 6 розряду
заготівельно-допоміжного цеху вагонного депо
Дрогобич.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – БАРАНОВА Анатолія
Максимовича – чергового по станції Клесів,
ВАВРИКІВ Аліну Віталіївну – інженера технічного відділу служби перевезень, ВОРОБ’Я
Василя Івановича – старшого майстра дільниці
1 групи Рівненської дистанції водопостачання,
ГАВРИЛЬЧИКА Володимира Максимовича
– старшого електромеханіка 1 групи району
електропостачання Сарни Рівненської дистанції
електропостачання, ГОЛОВУ Марію Іванівну
– помічника начальника з кадрів та соціальних
питань вагонного депо Клепарів, ДАНИЛЬЦІВА
Михайла Ярославовича – майстра будівельних та монтажних робіт виконробівської дільниці сантехніків №2 будівельно-монтажного поїзда №908, ДМИТРУКА Василя Миколайовича
– поїзного диспетчера 2 групи відділу перевезень Івано-Франківської дирекції залізничних
перевезень, ДУБИК Оксану Михайлівну – телефоніста 1 класу бригади міжміської телефонної станції Львів Львівської дистанції зв’язку,
ЗАКАЛУ Ігоря Ярославовича – майстра дільниці з дефектоскопії Підзамчівської дистанції
колії, ЗІНЬКА Богдана Несторовича – майстра
з експлуатації та ремонту машин та механізмів
Івано-Франківської дільниці Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, КОЛІВОШКУ Надію Іванівну
– начальника сектору безкоштовних перевезень
господарської служби, КОНДРАТЮКА Андрія
Михайловича – шляхового майстра Рівненської
дистанції колії, КУЗИКА Зіновія Миколайовича
– начальника Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт,
ЛАВРЕЦЬКУ Тетяну Антонівну – провідного інженера служби кадрової та соціальної політики,
ЛАЗАРЯ Василя Миколайовича – бригадира
(звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду пункту із підготовки вагонів
до перевезень пасажирського вагонного депо
Чернівці, ЛЕВАНДОВИЧА Василя Петровича
– провідного інженера-технолога локомотивного
депо Львів, МАКСИМОВИЧ Лесю Михайлівну
– секретаря начальника служби сигналізації
і зв’язку, МАРЦІВА Андрія Ярославовича
– технічного експерта з промислової безпеки
1 категорії Дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи, МИХАЙЛИШИНА
Володимира Романовича – заступника головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту – головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту Тернопільської
ревізорської дільниці апарату безпеки руху
поїздів і автотранспорту, НАГОРНОГО Євгенія
Володимировича – головного інженера вагонного депо Здолбунів, НОСОВЕЦЬ Мар’яну
Іванівну – агента з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) 1 категорії станції
Батьово, ОЛЕКСЮКА Василя Дмитровича –
бригадира (звільненого) з поточного утримання
і ремонту колій та штучних споруд Ковельської
дистанції колії, ПАДЕРІНА Ігоря Валерійовича
– бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду локомотивного
депо Мукачево, РУДЬКО Стефанію Павлівну
– комерційного агента станції Сапіжанка,
САЛО Людмилу Леонідівну – начальника
сектору організації праці та заробітної плати
Рівненської дирекції залізничних перевезень,
САНТО Ілдико Ернівну – чергову залізничних
агентств з обслуговування пасажирів вокзалу
Ужгород, СВОРІНА Михайла Михайловича
– чергового по станції (станційного поста
централізації) Ужгород, СЛОБОДЯНА Івана
Семеновича – чергового по станції Тернопіль,
СОЛОДЯКА Михайла Івановича – начальника служби воєнізованої охорони, ТРОФІМУКА
Віктора Петровича – чергового локомотивного депо (основного) моторвагонного депо
Львів, ТХОРА Олега Григоровича – першого
заступника голови дорожньої профспілкової організації Львівської залізниці, ФЕСИКА Миколу
Олексійовича – начальника служби електропостачання, ХОМУ Йосипа Васильовича
– провідного інженера-електроніка відділу технічного обслуговування програмно-технічних
комплексів
інформаційно-обчислювального

центру, ЦИБРАН Лесю Францівну – начальника станції Миколаїв-Дністровський, ЧАБАН
Ірину Михайлівну – бухгалтера 1 категорії пасажирської служби.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ – БАБІЙ Марії Василівні – черговому помічнику начальника вокзалу станції
Чернівці, БАЖУРІ Оксані Романівні – інженеру
з охорони праці 1 категорії вокзалу Чоп, БАНЯС
Олександрі Андріївні – начальнику пункту
передачі вантажів на прикордонній станції
Ужгород, БЕРНІКУ Степану Павловичу – регулювальнику швидкості руху вагонів 3 розряду
станції Хриплин, БІДАК Степанії Степанівні
– бухгалтеру фінансово-економічного відділу
служби приміських пасажирських перевезень,
ВЕРЕТЯК Тетяні Олексіївні – комерційному агенту станції Чоп, ВОЙЦЕХОВСЬКОМУ
Остапу Романовичу – головному бухгалтеру Центру професійного розвитку персоналу Львівської залізниці, ВОЛОШАНСЬКОМУ
Миколі Володимировичу – шляховому майстру колійної ремонтної колони колійної машинної станції №125, ГИРШКАНУ Володимиру
Дионисовичу – слюсарю з ремонту рухомого
складу 6 розряду локомотивного депо Чернівці,
ГНІДЕЦЬ Ганні Василівні – черговій по станції
Рава-Руська, ГОЦИК Галині Олексіївні – комерційному агенту станції Ковель, ГРИЦАКУ
Богдану Йосиповичу – голові територіальної
профспілкової організації Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень, ДЕМЧУК
Валентині Григорівні – старшому інструктору
зі спецроботи служби воєнізованої охорони,
ЗАКАЛЮКУ Мирославу Павловичу – електромеханіку дільниці 1 групи бригади з обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування Тернопіль-Підволочиськ
Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку,
КАЛІНІНІЙ Галині Львівні – бібліотекарю 1
категорї центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
КАНІЩЕВІЙ Аріні Юріївні – юрисконсульту
1 категорії відділу договірно-правової роботи юридичної служби, КІЧАТОМУ Віктору
Святославовичу – машиністу тепловоза локомотивного депо Здолбунів, КЛОЧКУ Богдану
Романовичу – муляру 5 розряду будівельномонтажного експлуатаційного управління №1,
КОВАЛЬ Галині Богданівні – начальнику відділу фінансового плану та аналізу фінансово-економічної служби, КОРНЕЄВЕЦЬ Ніні Іванівні
– інженеру 2 категорії (з маркетингу і логістики) комерційного відділу Ужгородської дирекції
залізничних перевезень, КОСТИКУ Василю
Богдановичу – механіку дільниці мостобудівельного поїзда №63, КУРЦІ Надії Миколаївні
– інженеру 2 категорії дорожньої лабораторії
автоматики, телемеханіки та зв’язку Львівської
дистанції зв’язку, ЛЕВИЦЬКІЙ Надії Василівні
– комерційному агенту станції Тернопіль,
ЛІЩИНСЬКІЙ Любові Ярославівні – старшому
інспектору з кадрів Ужгородської дистанції водопостачання, МАРТИНЯК Ларисі Стефанівні
– комерційному агенту лінійного штату комерційного господарства Тернопільської дирекції
залізничних перевезень, МЕЛЬНИК Наталії
Олександрівні – головному бухгалтеру вагонного депо Ужгород, МЕЛЬНИЧУК Людмилі
Тарасівні – економісту 1 категорії вагонного депо Клепарів, МЕЧКАЛУ Олександру
Кириловичу – начальнику дільниці 1 групи
Бродівської дистанції колії, МИХАЙЛІЧЕНКО
Галині Зенонівні – заступнику начальника
служби матеріально-технічного постачання,
МИХАЛЬСЬКІЙ Вірі Йосипівні – інженеру 1
категорії служби кадрової та соціальної політики, МОЛЄВІЙ Людмилі Леонтіївні – помічнику
начальника депо з кадрів і соціальних питань
локомотивного депо Ковель, ПАЗЮК-ДЕЙНЕЗІ
Тетяні Романівні – старшому інспектору з кадрів Івано-Франківської дистанції електропостачання, ПАНЬКОВЕЦЬ Ганні Савівні – квитковому касиру станції Сарни, ПЕРЕПЕЛИЦІ
Домці Степанівні – черговій стрілочного поста 4 розряду станції Вадул-Сірет, ПІНЧУКУ
Анатолію Івановичу – машиністу-інструктору
локомотивних бригад моторвагонного депо
Здолбунів, ПРОКОПЧУКУ Олексію Івановичу
– старшому ревізору відділу внутрішнього аудиту служби контролю та внутрішнього аудиту,
САВРАН Лесі Андріївні – старшому квитковому касиру станції Підзамче, СЛОПАЧУКУ Ігорю
Миколайовичу – черговому по парку станції
Здолбунів, ТКАЧУК Світлані Іларіонівні – заступнику начальника відділу кадрів Львівської

дирекції залізничних перевезень, ТРИБРАТУ
Володимиру Григоровичу – старшому електромеханіку району контактної мережі Самбір
Самбірської дистанції електропостачання,
ФЕЧКУ Василю Федоровичу – машиністу
крана (кранівнику) 5 розряду колійної машинної
станції №198, ЦЮЦКОМІ Тетяні Анатоліївні
– бухгалтеру 1 категорії фінансово-економічного відділу служби вагонного господарства,
ШИРІ Ігорю Теодоровичу – механіку дільниці мостобудівельного поїзда №61, ШИШКО
Надії Миколаївні – агенту з приймання замовлень на квитки вокзалу станції Рівне, ШНЯКУ
Володимиру Івановичу – старшому диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби
перевезень.
ГОДИННИКОМ ВІД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УКРЗАЛІЗНИЦІ – БАКШУ Олену
Янівну – чергову по сортувальній гірці станції
Батьово, БАЛОГ Тетяну Іванівну – чергову
поста централізації станції Чоп, БЕЛЯ Василя
Васильовича – слюсаря-інструментальника 5
розряду Ужгородської пасажирської вагонної
дільниці, ВАРИВОДУ Тетяну Петрівну – начальника відділу майнових ресурсів та реформування підприємств торгівлі служби з управління
майновими та земельними ресурсами, ВІВЧАРА
Богдана Несторовича – стропальника 5 розряду відбудовного поїзда № 3511 на станції
Тернопіль, ВОРОБЙОВУ Ларису Миколаївну
– заступника головного бухгалтера вагонного депо Здолбунів, ГАРГАЯ Володимира
Федоровича – головного інженера служби
локомотивного господарства, ГЕРАСИМЮКА
Василя Богдановича – заступника начальника – начальника Тернопільського регіонального
відділу із обслуговування споживачів електроенергії ВП “Енергозбут”, ГОНЧАРИК Тетяну
Зиновіївну – квиткового касира 2 категорії
станції Чортків, ГРАНКІВСЬКОГО Богдана
Михайловича – електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування 5 розряду господарської служби, ЖУРАКОВСЬКОГО
Романа Стефановича – слюсаря з механоскладальних робіт 5 розряду Львівського експериментального заводу, КОГУТА Володимира
Євгеновича – верстатника широкого профілю
5 розряду колійних дорожніх ремонтно-механічних майстерень, КОСТУ Марію Антонівну
– бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду цеху ремонту моторвагонного депо Королево, КОСТАНОВИЧА
Володимира Всеволодовича – старшого
електромеханіка Ужгородської дистанції електропостачання, ЛИЛЬО Іванну Ігорівну – інженера 2 категорії відділу організації комерційної
роботи та умов перевезень служби комерційної роботи та маркетингу, МЕДВЕДЯ Федора
Михайловича – старшого електромеханіка
бригади з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування
Ямниця-Галич Івано-Франківської дистанції сигналізації та зв’язку, МИРОНЧУК Лідію Ігорівну
– провідного бухгалтера служби воєнізованої
охорони, НАКОНЕЧНОГО Андрія Зіновійовича
– начальника сектору з приймання пасажирських вагонів самостійного відділу з приймання рухомого складу, ОЛІЯРНИКА Ярослава
Васильовича – старшого майстра виробничого
навчання Львівської дитячої залізниці, ПЛЕКАНА
Володимира Володимировича – машиніста
екскаватора колійної машинної станції №274,
ПРОДОУСА Віталія Григоровича – диспетчера
локомотивного відділу перевезень Рівненської
дирекції залізничних перевезень, ПРЯДКА Ігоря
Григоровича – заступника директора Будинку
науки і техніки Львівської дирекції залізничних
перевезень, РОЩЕНКА Юрія Миколайовича
– заступника головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту – головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
Рівненської ревізорської дільниці апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту, САМАРДАКА
Миколу Івановича – заступника директора
Львівського заводу залізобетонних конструкцій,
СОМБИКА Ярослава Михайловича – налагоджувальника зварювального і газоплазморізального устаткування рейкозварювального поїзда
№16, ТКАЧУКА Олега Мироновича – головного інженера Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, ТУРСУНОВУ Ларису
Георгіївну – оператора при черговому по станції Ізов, УБЕРНУ Якова Збишковича – бригадира (звільненого) підприємств залізничного
транспорту 6 розряду пункту технічного огляду
вагонів пасажирського вагонного депо Чернівці,
ЦВЕЮКА Богдана Петровича – начальника
станції Голосків, ЦЮЦКОМУ Ігоря Васильовича
– начальника інспекції зі збереження парку вантажних вагонів.
(Продовження у наступному номері.)

