ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: КОЗАКУ Едварду
Йосиповичу – вантажнику Мостиської виробничої дільниці Львівської механізованої
дистанції
навантажувально-розвантажувальних робіт, КОНДРАТ Марії Адамівні
– спеціалісту територіального комітету
профспілки Івано-Франківської дирекції
залізничних перевезень, КОЦУР Наталії
Володимирівні – бухгалтеру 2 категорії
центру професійного розвитку персоналу Львівської залізниці, МАЗУРКУ Петру
Івановичу – інженеру з приймання локомотивів 1 категорії відділу з приймання рухомого складу, МАРТИНЮК Руслані Григорівні
– провідному економісту відділу зведеного
обліку доходних надходжень фінансовоекономічної служби, МАРХОЦЬКІЙ Ользі
Дмитрівні – провідному економісту вокзалу станції Івано-Франківськ, МЕЛЬНИКУ
Володимиру Володимировичу – заступнику начальника Рівненської дистанції колії,
МИХАЙЛЯКУ Мирону Миколайовичу
– майстру будівельних та монтажних робіт
будівельно-монтажного поїзда №908,
НАЗАРІЙЧУКУ Степану Яковичу – начальнику пожежного поїзда станції Коломия
Івано-Франківського загону воєнізованої
охорони, ПАВЛОВИЧУ Олегу Йосиповичу
– майстру шляховому дільниці 3 групи з невідкладних робіт Самбірської дистанції колії,
ПАДЕРІНУ Ігорю Валерійовичу – бригадиру (звільненому) підприємств залізничного транспорту 6 розряду локомотивного

депо Мукачево, ПАКОШ Надії Михайлівні
– черговому по залізничній станції Гребенів
Львівської дирекції залізничних перевезень, ПРИТУЛІ Ігорю Степановичу – водію
автотранспортних
засобів
мостобудівельного поїзда №61, РОМАНІВУ Ігорю
Миколайовичу – інженеру 1 категорії ІваноФранківської дистанції сигналізації та зв’язку,
САВЕТЧУК Галині Богданівні – інженеру 1
категорії відділу кадрів Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень, СИДОРКУ
Ігорю Андрійовичу – першому заступнику
начальника служби воєнізованої охорони, СКИБІ Ярославу Йосифовичу – черговому по залізничній станції Тернопіль
Тернопільської дирекції залізничних перевезень, СКИГАРУ Олександру Івановичу –
начальнику служби статистики, СМОРКІСЮ
Василю Івановичу – начальнику станції
Любомль Рівненської дирекції залізничних
перевезень, СТАСІВУ Богдану Івановичу
– кухарю 4 розряду підприємства громадського харчування при господарській службі,
ЧЕЙПЕШУ Олегу Миколайовичу – начальнику ремонтно-експлуатаційного вагонного
депо Клепарів.
НАГОРОДЖЕНО
ГОДИННИКОМ
ВІД
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
УКРЗАЛІЗНИЦІ: ВОЛІКА Костянтина
Сергійовича – юрисконсульта 1 категорії
пансіонату “Львівський залізничник”, ДОШКУ
Сергія Васильовича – майстра дільниці 3
групи Мукачівської дистанції колії, КЕКЛЯКА
Тараса Антоновича – монтера колії 4
розряду колійної машинної станції №125,

ЛОЦУНЯК Марію Іванівну – сортувальника поштових відправлень та виробів друку
2 класу господарської служби, ЛУГАРЄВА
Олексія Аркадійовича – старшого енергодиспетчера Івано-Франківської дистанції
електропостачання, МЕЛЬНИЧУК Ольгу
Миколаївну – провідника пасажирського вагона пасажирського вагонного депо
Чернівці, МИКУСЯ Юрія Анатолійовича
– слюсаря з ремонту автомобілів 5 розряду
дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, ПАЛЮХ Олену Іванівну – старшого
комірника головного матеріально-технічного
складу, ХОМИНА Василя Богдановича –
майстра дільниці 2 групи Львівської дистанції водопостачання, ЧІКАЛА Ростислава
Орестовича – провідного інженера-проектувальника проектно-кошторисної групи.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ЛОКОМОТИВНОГО
ГОСПОДАРСТВА”:
СТЕЦЮКА Василя Андрійовича – машиніста-інструктора локомотивних бригад
локомотивного депо Здолбунів, ШУЛІПУ
Павла Петровича – майстра моторвагонного депо Тернопіль.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА”: ІЛЮКА
Іллю Вікторовича – слюсаря з ремонту рухомого складу 4 розряду експлуатаційного
вагонного депо Коломия.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА
ПЕРЕВЕЗЕНЬ”:
ПЕТРИНУ
Ярослава
Ярославовича
– начальника станції Микуличин ІваноФранківської дирекції залізничних переве-

зень, ПУКАЛА Олега Антоновича – начальника станції Чортків Тернопільської дирекції
залізничних перевезень.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ПАСАЖИРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА”:
Козючка Петра Платоновича – помічника
начальника депо з матеріально-технічного
постачання пасажирського вагонного депо
Ковель.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА”: ЧУЙКА
Олексія Олексійовича – начальника виробничо-технічного відділу Ковельської дистанції колії.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА
АВТОМАТИКИ”:
ПИЛИПЧАКА
Івана
Станіславовича
– електромеханіка електрозв’язку дільниці 1
групи дистанції сигналізації і зв’язку станції
Львів.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ”:
КУХАРЯ Василя Миколайовича – начальника району контактної мережі Самбір
Самбірської дистанції електропостачання.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
КОМЕРЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА”:
ВЛАСЮК Надію Сергіївну – агента комерційного 1 категорії станції Клесів Рівненської
дирекції залізничних перевезень.
НАГРУДНИМ
ЗНАКОМ
“ВІДМІННИК
ВОЄНІЗОВАНОЇ
ОХОРОНИ
УКРЗАЛІЗНИЦІ”: ЦАПА Івана Степановича
– стрільця стрілецької команди станції Чоп
Мукачівського загону воєнізованої охорони.

За багаторічну сумлінну працю,
особистий вагомий внесок у розвиток транспортної галузі, високу професійну майстерність та з нагоди Дня
Конституції України наказом начальника Львівської залізниці нагороджено:
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ” ІІ СТУПЕНЯ: БАЇКА Василя
Михайловича – директора Львівського експериментального заводу, ВАСИЛЕНЮК
Ольгу Святославівну – начальника станції
Бурштин 2 класу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, ВАЦЯ Миколу
Володимировича – заступника начальника Ковельської дистанції колії, ГАНУСИНА
Олександра Івановича – оглядача вагонів 5 розряду експлуатаційного вагонного депо Ужгород, ДЕНИСЮКА Василя
Олександровича – агента з передачі вантажів на прикордонній станції Ізов Рівненської
дирекції залізничних перевезень, МІГОВКА
Михайла Олександровича – машиніста дизель-поїзда моторвагонного депо
Королево, МОСТОВУ Євгенію Петрівну
– інженера-технолога 2 категорії вокзалу
станції Рівне, МУЧИЧКУ Ганну Василівну
– економіста 1 категорії Ужгородського відділу матеріально-технічного постачання,
ПОПОВИЧ Оксану Михайлівну – старшого
електромеханіка електрозв’язку дільниці 1
групи Мукачівської дистанції сигналізації і
зв’язку, СЕМЕНОВУ-ГРУЩИНСЬКУ Тетяну
Миколаївну – помічника з кадрів і соціальних питань начальника Львівської дистанції електропостачання, СКОВОРОДЬКА
Анатолія Миколайовича – начальника
юридичного сектора Ужгородської дирекції залізничних перевезень, СМОЛЯК Віру
Романівну – секретаря служби воєнізованої охорони, СТОЛЯРЦЯ Олександра
Онуфрійовича – заступника начальника
депо з експлуатації локомотивного депо
Ковель.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ: АВХУТСЬКУ

Анжелу Олександрівну – провідного інженера служби кадрової та соціальної політики, БАБИДОРИЧ Ярину Михайлівну
– старшого квиткового касира вокзалу
Ужгород, БАЛЯША Івана Миколайовича
– інженера 2 категорії господарської служби, ВОЙЧУКА Богдана Михайловича
– старшого оглядача вагонів 5 розряду експлуатаційного вагонного депо Тернопіль,
ГЕРАСИМЕНКО Тетяну Володимирівну
– секретаря господарського відділу
Львівської дирекції залізничних перевезень, ДУТКЕВИЧ Богдану Федорівну
– адміністратора методично-інформаційного бюро, ЗАХАРКА Ігоря Івановича – інженера з охорони праці 1 категорії Львівської
механізованої дистанції навантажувальнорозвантажувальних робіт, ЗУБЕНКО Лідію
Михайлівну – провідного економіста відділу
праці та заробітної плати служби статистики, КЛИПА Євгенія Мироновича – старшого електромеханіка електрозв’язку 1 групи
Львівської дистанції зв’язку, КОЖУШНОГО
Валерія Васильовича – старшого шляхового майстра Мукачівської дистанції колії,
КОРПЕСЬО Юрія Івановича – начальника варти пожежного поїзда станції Львів
першого загону воєнізованої охорони,
КУБРАК Галину Миколаївну – товарного
касира 1 категорії Єдиного технологічного
центру з обробки перевізних документів
інформаційно-обчислювального
центру, КУЗЕНКА Михайла Степановича
– слюсаря з паливної апаратури 5 розряду Івано-Франківських дорожніх механічних майстерень, ЛОЗИНСЬКУ Оксану
Теодорівну – економіста 1 категорії відділу фінансового плану та аналізу фінансово-економічної служби, МИКИТКУ Галину
Олексіївну – майстра КОП дільниці 2 групи
Ужгородської пасажирської вагонної дільниці, ПАЦУК Антоніну Іванівну – начальника станції Клесів Рівненської дирекції
залізничних перевезень, ПШИКА Романа

Володимировича – бригадира (звільненого) з поточного утримання колії та штучних споруд 6 розряду Стрийської дистанції
колії, ШТУРИН Ольгу Федорівну – завідувача господарства господарської служби,
ШЮТЕВ Ганну Василівну – агента комерційного станції Батьово Ужгородської
дирекції залізничних перевезень.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ: БЕРЕГУЛЯК
Олені Володимирівні – старшому інспектору з охорони природи сектора екології технічної служби, ВАРХОЛЯК Лілії
Степанівні – завідувачу сектора каталогів
центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
ВОЗНЯКУ Миколі Петровичу – монтеру
колії 5 розряду Підзамчівської дистанції
колії, ГАВРИЛЮК Оксані Петрівні – оператору сортувальної гірки 4 розряду станції
Тернопіль Тернопільської дирекції залізничних перевезень, ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ
Михайлу Йосиповичу – начальнику
станції Теребовля Тернопільської дирекції залізничних перевезень, ІЗОСІМОВІЙ
Катерині Олександрівні – садівнику пансіонату “Львівський залізничник”,
КАРКУЛЬОВСЬКІЙ Лесі Андріївні – прибиральниці службових приміщень господарської служби, КЛИМКІВ Марії Іванівні
– завідувачу центрального складу приписного штату господарського відділу
Львівської дирекції залізничних перевезень, КОБКО Олені Леонідівні – провідному юрисконсульту відділу судових спорів
юридичної служби, КОТУ Володимиру
Ярославовичу – ревізору залізничному з
безпеки руху поїздів Львівської ревізорської
дільниці апарату безпеки руху поїздів
і автотранспорту, КОТОВУ Геннадію
Олексійовичу – начальнику сектора
відділу з приймання рухомого складу,
КУТІ Іраіді Богданівні – секретарю адміністративної служби, ЛИТВИНУ Флорію
Івановичу – бригадиру (звільненому) під-

приємств залізничного транспорту 6 розряду пасажирського вагонного депо Чернівці,
ОЛЕНЮ Михайлу Васильовичу – старшому ревізору відділу з контролю доходів
від вантажних та пасажирських перевезень
служби контролю та внутрішнього аудиту,
ПРОМІНСЬКОМУ Вілію Івановичу – голові профспілкового комітету локомотивного
депо Здолбунів, ТЯГЛУ Ігорю Івановичу
– вулканізаторнику 5 розряду дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази,
ФЕДОРИЧКО Ларисі Осипівні – старшому
інспектору відділу режиму першої служби,
ФІЛЕЦЬ Надії Богданівні – черговому по
переїзду 2 розряду Тернопільської дистанції колії, ШИТІКОВІЙ Ірині Григорівні
– інженеру 2 категорії відділу маркетингу
та аналізу вантажних перевезень служби комерційної роботи та маркетингу,
ШКОЛЬНИК Ларисі Миколаївні – провідному інженеру планово-договірного відділу
служби капітальних вкладень.
ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ (ШКАТУЛКА, ГОДИННИК): БЕРЕЖНУ Світлану
Євдокимівну – касира квиткового 1 категорії вокзалу станції Чернівці, ВЕВЕРКА
Володимира Віталійовича – водія автотранспортних засобів 1 класу моторвагонного
депо Здолбунів, ГРУНІНУ Світлану Іванівну
– начальника фінансово-економічного відділу Івано-Франківської дирекції залізничних
перевезень, ГУРЄВА Георгія Флоровича
– машиніста залізничного водопостачання 3
розряду Івано-Франківської дистанції водопостачання, КІРИКА Романа Григоровича
– начальника цеху дистанційних майстерень
Бродівської дистанції колії, КОЛЕСНІКОВА
Віктора Анатолійовича – головного інженера Стрийської дистанції сигналізації і зв’язку,
ЛУЦКЕВИЧ Марію Миронівну – штукатура
5 розряду локомотивного депо Львів-Захід,
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