За сумлінну працю на залізничному
транспорті, вагомий особистий внесок у
розвиток галузі, високу професійну майстерність, творчу ініціативу в роботі та з
нагоди 22-ї річниці Незалежності України наказом в.о. міністра інфраструктури України
нагороджено:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ МІНІСТЕРСТВА
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ – БУДАНОВА
Євгенія Михайловича – електромеханіка 1 групи
Рівненської дистанції електропостачання, ДОСИН

Ольгу Михайлівну – старшого чергового стрілочного поста 4 розряду станції Хриплин, МІЗЮНОВУ
Олену Меєрівну – телефоніста міжміського
телефонного зв’язку 1 класу Львівської дистанції зв’язку, СТАШКІВА Романа Йосифовича
– верстатника деревообробних верстатів 6
розряду пасажирського вагонного депо Львів,
ФЕДЬКОВИЧА Івана Олексійовича – майстра

шляхового дільниці 1 групи Львівської дистанції
колії, ЧЕМЕРИСА Володимира Федоровича
– слюсаря-ремонтника 3 розряду локомотивного
депо Львів-Захід.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ МІНІСТЕРСТВА
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ – АНДРУШКІВ Зої
Григорівні – начальнику сектора організації праці
та заробітної плати Львівської дирекції залізничних

перевезень, БЕНЕДЕКУ Ернесту Калмановичу
– агенту з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) Батьово, ВОРОНОМУ Володимиру
Зіновійовичу – першому заступнику начальника
служби локомотивного господарства, МУЗИЦІ
Василю Михайловичу – начальнику станції
Козова, НАЗАРУКУ Борису Захаровичу – слюсарю з ремонту рухомого складу 5 розряду пасажирського вагонного депо Ковель, ШИНЬКЕРУ
Миколі Васильовичу – машиністу бульдозера 6
розряду колійної машинної станції №124.

За багаторічну сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий внесок у
розвиток галузі, високу професійну майстерність, творчу ініціативу в роботі
та з нагоди свята – Дня Незалежності
України – наказом генерального директора
Укрзалізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК”
– БОЧКАЯ Іштвана Ладиславовича – начальника Ужгородського відділу – заступника начальника служби статистики з ревізійної роботи,
ДОВГАНЮКА Василя Івановича – майстра вагонного депо 1 групи ремонтного вагонного депо
Коломия, ІЩУКА Валерія Костянтиновича
– начальника станції Кременець, КАПКА Зіновія
Богдановича – машиніста тепловоза 2 класу
локомотивного депо Львів-Захід, РОМАНУСА
Михайла Григоровича – оглядача-ремонтника
вагонів 5 розряду пасажирського вагонного депо
Львів, САЛО Ганну Миколаївну – техніка 1 категорії інформаційно-обчислювального центру,
ШУЛЛЕР Катерину Петрівну – старшого інспектора з кадрів станції Чоп.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА ЗАСЛУГИ. УКРЗАЛІЗНИЦЯ” III СТУПЕНЯ – БУЯНА
Олексія Всеволодовича – начальника відділу
перевезень – заступника начальника Рівненської
дирекції залізничних перевезень, ЄНА Миколу
Олександровича – заступника начальника станції Хриплин, НАГІРНОГО Богдана Івановича
– машиніста-інструктора локомотивних бригад
локомотивного депо Львів-Захід, НОДЯ Василя
Михайловича – начальника Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ПАЛІЙ Іванну
Іванівну – начальника цеху вокзалу станції
Львів, РОМАНОВИЧА Миколу Михайловича –
майстра мостового дільниці 1 групи Самбірської
дистанції колії, САДЛОВСЬКОГО Ігоря
Григоровича – заступника начальника служби сигналізації і зв’язку, СЕМУЩАКА Ореста
Дмитровича – начальника станції Підзамче.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” I СТУПЕНЯ – БУДНИК Оксану Іванівну – провідного
інженера-технолога служби сигналізації і зв’язку.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” IІ СТУПЕНЯ – ВИХОРА Андрія Васильовича – начальника першої служби, НІКІТСЬКУ Світлану
Леонтіївну – начальника спеціального сектора
Львівської дирекції залізничних перевезень,
ПОДТЕРОБА Віктора Миколайовича – начальника локомотивного депо Ковель.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” III СТУПЕНЯ – БАБ’ЮКА Ярему Мартиновича – заступника начальника станції Івано-Франківськ, БАРУХА
Петра Петровича – начальника Львівського
району електропостачання 1 групи Львівської
дистанції електропостачання, ГЕРБУ Валентину
Олександрівну – начальника фінансово-економічного відділу Рівненської дирекції залізничних перевезень, ІСАКА Віталія Юрійовича
– начальника станції Чоп, ЛАГЕТКА Віктора
Васильовича – оглядача-ремонтника вагонів 4
розряду пункту технічного обслуговування вагонів Здолбунів Рівненського парку експлуатаційного вагонного депо Ковель, МАКОВСЬКОГО
Дмитра Петровича – ревізора руху виробничого
штату відділу перевезень Тернопільської дирекції залізничних перевезень, САБОВА Петра
Андрійовича – начальника виробничо-технічного відділу Ужгородської пасажирської вагонної дільниці, ТЕРЕЩУКА Віталія Леонідовича
– старшого майстра шляхового дільниці 3 групи Ковельської дистанції колії, ТРУТА Георгія
Васильовича – начальника відділу кадрів пасажирського вагонного депо Чернівці, ХАНЯКА
Володимира Васильовича – головного інженера
служби вагонного господарства, ЧЕПИГУ Галину
Володимирівну – провідного інженера з охорони
праці пасажирського вагонного депо Чернівці.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ – АНТОНЮК Валентину Леонідівну
– бібліотекаря 1 категорії Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування, БАЇКА Василя Михайловича
– директора Львівського експериментального
заводу, ВАРГУ Ольгу Іванівну – інженера з
охорони праці 2 категорії Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажу-

вальних робіт, ВАРИВОДУ Тетяну Петрівну
– начальника відділу майнових ресурсів та
реформування підприємств торгівлі служби з
управління майновими та земельними ресурсами, ВАРХОЛЯКА Івана Івановича – інженера 1
категорії технічної служби, ВОРОБЕЙ Наталію
Петрівну – агента комерційного станції ВадулСірет, ДЯЧУКА Григорія Олексійовича – регулювальника швидкості руху вагонів 4 розряду
станції Ковель, ЖОВТОНЕЦЬКОГО Віктора
Миколайовича – юрисконсульта 2 категорії пасажирської служби, ЗАГИНАЙ Олесю Петрівну
– юрисконсульта 1 категорії служби воєнізованої охорони, КАЩИНЦЯ Ярослава Петровича
– чергового по станції Чортків, КЕКЕРЧЕНЯ
Івана Івановича – начальника станції Королево,
КЕРМОЩУКА Івана Дмитровича – помічника
начальника служби приміських пасажирських
перевезень з безпеки руху, КОБРИН Ірину
Павлівну – заступника головного бухгалтера
господарської служби, КОЛІЩУКА Олександра
Танасовича – машиніста-інструктора локомотивних бригад локомотивного депо Чернівці,
КОРОЛЬКОВУ Ольгу Володимирівну – провідного економіста відділу кредитних операцій і
фінансових інструментів фінансово-економічної
служби, КОЦУР Катерину Василівну – чергового по станції Вибранівка, МАЦЕЛИКА Юрія
Федоровича – диспетчера маневрового станції
Сарни, МЕЛЬНИКА Богдана Любомировича
– інженера 1 категорії з нагляду за будівництвом служби капітальних вкладень, МЕШКОВУ
Тетяну Андріївну – економіста 1 категорії вокзалу Ужгород, НЕЧАЯ Володимира Богдановича
– начальника Львівської дистанції зв’язку,
НИКОЛИШИНА Володимира Йосифовича
– старшого майстра виробничої дільниці 1 групи рейкозварювального поїзда №16, ОЛЕЩУКА
Миколу Володимировича – чергового по переїзду Чортківської дистанції колії, ОЛІЯРНИКА
Ярослава Васильовича – старшого майстра
виробничого навчання Львівської дитячої залізниці, ПАНАСЮК Лілію Іванівну – старшого
інспектора з кадрів експлуатаційного вагонного
депо Тернопіль, ПЕТРИКА Ігоря Івановича – заступника начальника вокзалу станції Тернопіль,
РУСОВА Андрія Олександровича – бригадира
(звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду локомотивного депо Мукачево,
СТИРАНКУ Лідію Миколаївну – старшого ревізора відділу внутрішнього аудиту служби контролю та внутрішнього аудиту, ЧИГРИНСЬКОГО
Андрія Івановича – головного інженера ремонтного вагонного депо Дрогобич, ШИДЛОВСЬКУ
Лілію Павлівну – старшого інспектора з кадрів
вокзалу станції Чернівці, ЮНИКА Ярослава
Михайловича – начальника технічного відділу
дистанції сигналізації і зв’язку станції Львів.
ОГОЛОШЕНО
ПОДЯКУ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – БАБЕЦЬКОМУ Ярославу
Володимировичу – водію автотранспортних
засобів 1 класу вокзалу станції Івано-Франківськ,
БАБІРАДУ Миколі Михайловичу – черговому
локомотивного депо (основного) моторвагонного
депо Львів, БАЄТУЛУ Василю Дмитровичу –
бригадиру (звільненому) з поточного утримання
колії та штучних споруд Коломийської дистанції
колії, БЄЛКІНІЙ Ларисі Валеріївні – комірнику
першого загону воєнізованої охорони, ВОВКУ
Ігорю Васильовичу – старшому майстру шляховому дільниці 3 групи Кам’янки-Бузької дистанції
колії, ГАЛАСУ Юлію Михайловичу – зварнику
арматурних сіток і каркасів 5 розряду управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
№5, ГРУДНЯК Ірині Миколаївні – диспетчеру
поїзному дільниці 2 групи відділу перевезень
Рівненської дирекції залізничних перевезень,
ДИТИНЯКУ Михайлу Степановичу – бригадиру
(звільненому) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів 6 розряду пасажирського вагонного депо Тернопіль, ДРАЧ Марії
Олексіївні – головному бухгалтеру Львівської
дистанції колії, ЗАРЕМБІ Світлані Миколаївні
– головному бухгалтеру вокзалу станції Рівне,
ІЗЬО Марії Михайлівні – завідувачу копіювально-розмножувального бюро Центру науковотехнічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування, КОВАЛЬЧУК Олександрі

Василівні – агенту комерційному станції Козова,
КРИВОНЮКУ Василю Васильовичу – інженеру Рівненського відділу служби статистики,
ЛЕСЮКУ Василю Дмитровичу – головному
інженеру ремонтно-експлуатаційного вагонного депо Клепарів, ЛУК’ЯНЕНКУ Володимиру
Дмитровичу – начальнику виробничо-технічного відділу Сарненської дистанції сигналізації та
зв’язку, МАКАРІ Олегу Івановичу – заступнику
начальника станції з оперативної роботи станції Ужгород, МАЦОВЦІ Михайлу Федоровичу
– начальнику станції Воловець, МОКРИЦЬКОМУ
Анатолію Миколайовичу – електромеханіку
дільниці 1 групи Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку, МОРОЗ Галині Миколаївні – прибиральниці службових приміщень господарської
служби, НЕЧИПОРУКУ Ігорю Михайловичу
– ревізору залізничному з безпеки руху поїздів Рівненської ревізорської дільниці апарату
безпеки руху поїздів і автотранспорту, НИТЦІ
Петру Петровичу – складачу поїздів 6 розряду
станції Здолбунів, ОРНАТУ Олегу Євгеновичу
– начальнику відділу експлуатації служби локомотивного господарства, ПАРУНІ Володимиру
Миколайовичу – правовому інспектору праці
Ради профспілки залізничників і транспортних
будівельників України на Львівській залізниці,
ПРИГАРСЬКІЙ Оксані Михайлівні – агенту комерційному станції Клесів, ПРОКОПЕНКО Лесі
Григорівні – бухгалтеру 2 категорії фінансово-економічного відділу Львівської дирекції залізничних
перевезень, РОГУЛИЧ Мирославі Михайлівні
– начальнику фінансово-економічного відділу пасажирської служби, САМБОРСЬКОМУ
Володимиру Валентиновичу – заступнику
начальника служби матеріально-технічного постачання, СІМ’ЯНОВСЬКОМУ Богдану
Володимировичу – начальнику відділу ремонту та експлуатації пасажирських вагонів
пасажирської служби, СКРИПНИЧУКУ Василю
Івановичу – старшому черговому стрілочного
поста 4 розряду станції Чернівці, СТАХІВУ Ігорю
Максимовичу – складачу поїздів 5 розряду станції Красне, СТЕГНІЦЬКОМУ Іллі Михайловичу
– інженеру 1 категорії дорожньої лабораторії
діагностики залізничної колії Львівської дистанції колії, СТЕЦУРІ Оксані Семенівні – прибиральниці службових приміщень дорожнього
фізкультурно-спортивного клубу “Локомотив”,
ТАНЦЮРІ Наталії Богданівні – економісту 2 категорії служби капітальних вкладень, ТОКАРЄВУ
Арнольду Валентиновичу – старшому електромеханіку Ужгородської дистанції електропостачання, УНГВАРІ Нандору Бейловичу
– оглядачу-ремонтнику вагонів 5 розряду пункту
технічного обслуговування вагонів Чоп експлуатаційного вагонного депо Ужгород, ФЕДОРІВУ
Петру Івановичу – токарю 5 розряду ремонтно-механічного цеху Івано-Франківських дорожніх механічних майстерень, ФЕСЕНКУ Юрію
Олександровичу – начальнику відділу впровадження та експлуатації АСУ бухгалтерського обліку та звітності інформаційно-обчислювального
центру, ХІЛЬЧИШИНУ Віктору Дмитровичу
– електромонтеру з ремонту повітряних ліній
електропередачі 6 розряду Рівненської дистанції
електропостачання, ШАЛІ Оксані Мирославівні
– старшому адміністратору адміністративної
служби, ШУВАРУ Богдану Євгеновичу – старшому оглядачу вагонів 5 розряду експлуатаційного вагонного депо Коломия.
ГОДИННИКОМ ВІД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УКРЗАЛІЗНИЦІ – АГЕЄВУ Оксану
Йосипівну – заступника головного бухгалтера фінансово-економічного відділу ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень,
ГОШОВСЬКУ Марту Сергіївну – адміністратора
станції Моршин, ГУДЗЯ Петра Миколайовича
– машиніста електровоза локомотивного депо
Здолбунів, ДИЯКА Павла Францовича – інженера з програмного забезпечення комп’ютерів 1
категорії відділу адміністрування систем управління базами даних інформаційно-обчислювального центру, ДОМАГАЛЬСЬКОГО Ярослава
Йосифовича – майстра шляхового дільниці 3
групи Львівської дистанції колії, ЗАЛІЗНЯКА
Володимира Миколайовича – майстра з обслуговування та поточного ремонту промислово-службових приміщень дільниці 3 групи па-

сажирського вагонного депо Ковель, КАЗЕЧКА
Дмитра Михайловича – виконавця робіт виконробської дільниці №3 будівельно-монтажного експлуатаційного управління №1, КОВАЛЬСЬКОГО
Романа Васильовича – столяра 5 розряду пасажирського вагонного депо Тернопіль, ЛАЦІКА
Богдана Івановича – інженера моторвагонного депо Тернопіль, ТАРАНЕНКА Олександра
Анатолійовича – інженера (з під’їзних колій)
1 категорії Ужгородської дирекції залізничних
перевезень, ТКАЧУК Ольгу Василівну – начальника станції Чарторійськ, ХАРЛАША Петра
Миколайовича – електрозварника ручного зварювання 5 розряду ремонтного вагонного депо
Коломия, ЦИМБАЛЮКА Івана Вікторовича
– начальника окремого пожежного поїзда станції
Чоп Мукачівського загону воєнізованої охорони, ШТЕКЛЮ Петра Семеновича – чергового по станції Тернопіль, ШУМЕЙКА Михайла
Васильовича – начальника Івано-Франківської
дистанції сигналізації та зв’язку.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКОЛОГІЇ” – ФЕДОРКІВА
Василя Петровича – заступника головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту – головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту Львівської ревізорської дільниці
апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА” – КЕКЕРЧЕНІЯ Івана Васильовича – майстра моторвагонного депо 1 групи моторвагонного депо
Королево, КОСТИКА Івана Ярославовича
– машиніста тепловоза 3 класу локомотивного
депо Тернопіль.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА” – ЦЕЛІНСЬКОГО
Миколу Васильовича – електрогазозварника 5
розряду ремонтного вагонного депо Здолбунів.
НАГРУДНИМ
ЗНАКОМ
“ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА ПЕРЕВЕЗЕНЬ” – БЕРЕЗУ
Ольгу Миколаївну – чергову по станції
Лудін, НАКОНЕЧНУ Галину Володимирівну
– провідного інженера відділу технології перевезень служби перевезень, ШЕНЮКА Федора
Олександровича – чергового по дирекції
Тернопільської дирекції залізничних перевезень.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ПАСАЖИРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА” – ВІХОТЯ
Михайла Миколайовича – оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду пасажирського вагонного
депо Львів.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – БОРШОВСЬКОГО
Василя Богдановича – майстра шляхового
(з контролю за станом колії) дільниці 2 групи
Львівської дистанції колії.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА АВТОМАТИКИ” – САВЧЕНКА
Олексія Юрійовича – начальника вагона автоматики Львівської дистанції зв’язку.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ГОСПОДАРСТВА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ” – КАЛИНЕВИЧА
Володимира Йосифовича – електромеханіка
Стрийської дистанції електропостачання.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ВАКАРОВУ
Олену Олексіївну – агента комерційного станції
Батьово, ГРУНИКА Ігоря Ярославовича – вантажника Скнилівської дільниці станції Скнилів
Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ТОМКІВ
Оксану Яківну – агента комерційного станції
Калуш, ЩЕПІТКУ Дарію Ярославівну – агента
комерційного станції Сокаль.
НАГРУДНИМ ЗНАЧКОМ “ВІДМІННИК
ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ УКРЗАЛІЗНИЦІ”
– БОЙЧУКА Василя Івановича – стрільця
стрілецької команди №68 з охорони особливоважливих об’єктів Івано-Франківського загону
воєнізованої охорони, ВАНІВСЬКОГО Ігоря
Івановича – заступника начальника першого загону воєнізованої охорони, ФЕДОРЧУКА
Михайла Михайловича – старшого стрільця
стрілецької команди №59 з охорони особливо
важливих об’єктів Івано-Франківського загону
воєнізованої охорони.
(Продовження у наступному номері
“Львівського залізничника”)
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