КАРАБІН Ярину Орестівну – провідного економіста відділу звітності з праці та заробітної плати служби статистики, КАНЮ Ганну
Олексіївну – агента комерційного станції
Коломия, КИРИЧКО Марію Адамівну – старшого інспектора з кадрів пасажирського вагонного депо Ковель, КІХ Людмилу Василівну
– техніка 1 категорії виробничо-технічного відділу станції Клепарів, КОВАЛЬЧИНА Василя
Михайловича – чергового по дирекції залізничних перевезень Ужгородської дирекції залізничних перевезень, КОЗАРИК Ольгу Олексіївну
– агента комерційного станції Дубно, КОЗИКА
Юрія Андрійовича – виконавця робіт колійної колони колійної машинної станції №198,
КОЗМАЧУК Савету Василівну – агента комерційного станції Вадул-Сірет, КОЗЮРУ Миколу
Степановича – чергового по сортувальній гірці
станції Ковель, КОЛОТИЛА Івана Васильовича
– електромонтера з експлуатації розподільних
мереж 5 розряду Івано-Франківської дистанції електропостачання, КОМІСАРУКА Юрія
Володимировича – провідного інженера відділу технічного і математичного забезпечення
Івано-Франківського регіонального інформаційно-обчислювального центру, КОСТЕЦЬКОГО
Володимира Михайловича – сторожа будівельно-монтажного експлуатаційного управління №1, КОЦЮМБАС Олену Євстахіївну
– бухгалтера 2 категорії фінансово-економічного відділу пасажирської служби, КОРІНЦЯ
Мирона Петровича – заступника начальника з
вантажної та комерційної роботи станції Стрий,
КРЕНЦІЛЯ Михайла Васильовича – начальника станції Зборів, КУВАЙЦЕВА Олега
Вадимовича – старшого інструктора (з охорони об’єктів, озброєння та спецроботи) служби
воєнізованої охорони, ЛЕВ Лілію Зеновіївну
– старшого електромеханіка дільниці 2 групи Стрийської дистанції сигналізації і зв’язку,
ЛИЗАНЦЯ Еміла Еміловича – складача поїздів 5 розряду станції Мукачево, ЛИХОЛАТА
Юрія Андрійовича – начальника станції
Жовква, ЛЬВОВСЬКОГО Миколу Петровича
– диспетчера оперативно-розпорядчого відділу
служби перевезень, ЛЯХОВИЧА Володимира
Степановича – старшого оглядача-ремонтника
вагонів 6 розряду ремонтно-експлуатаційного
вагонного депо Клепарів, МАЗУРЕК Марію
Василівну – провідника пасажирського вагона пасажирського вагонного депо Чернівці,
МАЛЮТУ Надію Миколаївну – чергову по
станції Здолбунів, МАРКОВИЧА Володимира
Миколайовича – машиніста тепловоза 2 класу
локомотивного депо Здолбунів, МАКСИМЧУК
Світлану Петрівну – завідувача виробництва
підприємства громадського харчування при господарській службі, МЕЛЬНИКА Володимира
Григоровича – майстра шляхового 3 групи
Тернопільської дистанції колії, МИКОЛІВА
Руслана Івановича – старшого ревізора відділу з контролю доходів від вантажних та пасажирських перевезень служби контролю та
внутрішнього аудиту, МИХАЛЬОВА Валерія
Миколайовича – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів 6 розряду пасажирського вагонного
депо Ковель, МОГІНСЬКУ Олену Олегівну
– головного бухгалтера головного матеріально-технічного складу, МУЧИЧКУ Василя
Івановича – майстра шляхового дільниці 1 групи Мукачівської дистанції колії, НАДБЕРЕЖНУ
Ганну Олексіївну – старшого інспектора з
кадрів будівельно-монтажного поїзда служби електропостачання, ОЛЕКСІЯ Ігоря
Михайловича – начальника служби матеріально-технічного постачання, ОСТАПЧУКА Романа
Степановича – радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 6
розряду пасажирського вагонного депо Львів,
ОЩІПОК Зоряну Михайлівну – інженера 1 категорії технічного відділу пасажирської служби,
ПАВЛЬО Ірину Василівну – квиткового касира
1 категорії станції Іршава, ПАЛЮХА Валентина
Володимировича – старшого електромеханіка
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го центру, ПОЛІЩУКА Миколу Олексійовича
– майстра з експлуатації та ремонту машин та
механізмів станції Луцьк Рівненської дільниці
Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ПРИБУЛУ
Володимира Ігоровича – помічника машиніста
дизель-поїзда моторвагонного депо Тернопіль,
РИБАЧКА Василя Григоровича – монтера
колії 4 розряду Сарненської дистанції колії,
РУДЗІНСЬКОГО Василя Володимировича
– головного інженера пасажирської служби,
РЯБКОВА Анатолія Миколайовича – монтера
колії 3 розряду Рівненської дистанції колії, САЇКА
Михайла Андрійовича – слюсаря з ремонту
рухомого складу 5 розряду локомотивного депо
Львів-Захід, СЕНЮТУ Ярослава Петровича
– налагоджувальника колійних машин і механізмів 7 розряду колійних дорожніх ремонтно-механічних майстерень, СЕРАФИМА Стефана
Михайловича – заступника начальника ІваноФранківського загону воєнізованої охорони,
СИМОЧКО Валентину Володимирівну – головного бухгалтера Ужгородської дистанції водопостачання, СИЧА Віталія Олександровича
– заступника начальника служби будівельномонтажних робіт і цивільних споруд, СІЛЬЦЕРА
Юрія Юлійовича – слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду локомотивного депо
Мукачево, УГРИН Маріанну Михайлівну
– виконавця художньо-оформлювальних робіт
5 розряду станції Ужгород, ФІЦИКА Ігоря
Івановича – начальника Скнилівської виробничої дільниці Львівської механізованої дистанції
навантажувально-розвантажувальних
робіт,
ЧУТОРА Михайла Юрійовича – начальника
групи Мукачівського загону воєнізованої охорони, ШАВУЛУ Андрія Павловича – начальника відділу вокзалу станції Львів, ШЕВЧУКА
Василя Олександровича – електромонтера
з ремонту повітряних ліній електропередачі 6
розряду Рівненської дистанції електропостачання, ШКІЛЯ Миколу Івановича – диспетчера поїзного дільниці 2 групи Львівської дирекції залізничних перевезень, ЮЗЯК Світлану
Іванівну – начальника виробничо-технічного
відділу Чернівецької дистанції сигналізації і
зв’язку, ЯВОРСЬКОГО Івана Івановича – бригадира (звільненого) з поточного утримання
і ремонту колій та штучних споруд 7 розряду
Підзамчівської дистанції колії.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ – ГАЛИТЧУКА
Іллю Васильовича – заступника начальника станції Чернівці-Північна, ГОГОН Ларису
Олексіївну – інженера 2 категорії Рівненського
відділу матеріально-технічного постачання,
ДЕМЧУК Валентину Григорівну – старшого
інструктора зі спецроботи служби воєнізованої
охорони, ІВАНЧУКА Ярослава Анатолійовича
– водія автотранспортних засобів 1 класу центру професійного розвитку персоналу Львівської
залізниці, КІШ Марію Романівну – начальника
сектора матеріально-технічного забезпечення відділу поточного утримання і постачання інформаційно-обчислювального центру,
КОЗЮЧКО Тетяну Василівну – комірника пасажирського вагонного депо Ковель, КОРЗУН
Ірину Ярославівну – головного бухгалтера
локомотивного депо Львів-Захід, КРИВОРУКУ
Наталю Ярославівну – агента комерційного станції Микулинці-Струсів, КУХТУ Івана
Івановича – начальника Чопської виробничої
дільниці Львівської механізованої дистанції
навантажувально-розвантажувальних
робіт,
МАЗУР Галину Модестівну – провідного
економіста фінансово-економічного відділу
Ужгородської дирекції залізничних перевезень,
НАУМУКА Андрія Анатолійовича – касира
квиткового 2 категорії станції Турійськ, НЕЧАЯ
Богдана Володимировича – головного технічного інспектора праці Ради профспілки
залізничників і транспортних будівельників
України на Львівській залізниці, ОБИНОЧНУ
Галину Михайлівну – секретаря служби приміських пасажирських перевезень, ПАВЛЕНКА
Михайла Анатолійовича – старшого електромеханіка дільниці 1 групи Ковельської дис-
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танції сигналізації і зв’язку, ПАПІША Дмитра
Дмитровича – електромонтера контактної
мережі 5 розряду Ужгородської дистанції електропостачання, РАДЬКА Віктора Адамовича
– слюсаря-ремонтника 6 розряду Рівненської
дистанції водопостачання, САКІВСЬКУ Олену
Вікторівну – інженера 1 категорії станції Львів,
СТОРОЩУК Ірину Михайлівну – сортувальника поштових відправлень та виробів друку 2 класу господарської служби, ШЕЛЕСТА
Романа Павловича – начальника дільниці 1
групи Львівської дистанції захисних лісонасаджень, ШИШАКА Андрія Володимировича
– інженера 1 категорії технічного відділу служби
вагонного господарства.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ – ВАСИЛЮКУПОЛЮШЕКУ Миколі Миколайовичу – майстрові вагонного депо експлуатаційного вагонного депо Ковель, ГЕБУРІ Галині Володимирівні
– заступникові старшого диспетчера відділу
перевезень Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, ГЕРИЧ Оксані Остапівні
– агентові комерційному станції Перечин,
ГУДИМІ Романові Вікторовичу – старшому
електромеханікові дільниці 1 групи Дорожнього
центру стандартизації, метрології та експертизи, ГУЛАЄВИЧУ Богдану Володимировичу
– інженерові-проектувальнику 1 категорії проектно-кошторисної групи, ДАШКЕВИЧ Оксані
Михайлівні – економістові актово-претензійного відділу служби комерційної роботи та
маркетингу, ДОМАРАТУ Ігореві Михайловичу
– старшому електромеханікові ремонтноревізійної дільниці Стрийської дистанції
електропостачання, ЗАКАЛЮКУ Євгенієві
Володимировичу – начальникові ремонтнотехнологічної дільниці Тернопільської дистанції
сигналізації і зв’язку, ІЛИК Галині Василівні
– експедиторові транспортному методично-інформаційного бюро, КАЛАБАЙДІ Ярославові
Васильовичу – ревізорові залізничному з
безпеки руху поїздів Івано-Франківської ревізорської дільниці з безпеки руху поїздів і автотранспорту апарату безпеки руху поїздів
і автотранспорту, КВАС Галині Миронівні
– відповідальному секретарю редакції газети
“Львівський залізничник”, КОЗАКЕВИЧ Лесі
Степанівні – черговій по кімнаті відпочинку вокзалу станції Івано-Франківськ, КОРДОШ Тетяні
Петрівні – інженерові з ремонту 1 категорії
виробничо-технічного відділу Хустської дистанції колії, КРИВ’ЯК Марії Михайлівні – секретареві служби локомотивного господарства,
ЛАВРЕНЧУКУ Вікторові Костянтиновичу
– старшому електромеханікові дільниці 1 групи
Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку,
ЛЕВЧУКУ Іванові Михайловичу – начальникові юридичного сектора Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, ЛИСОМУ Ігореві
Михайловичу – електромонтерові з ремонту та
обслуговування електроустаткування 5 розряду дорожнього фізкультурно-спортивного клубу
“Локомотив”, МЕДИНСЬКІЙ Галині Степанівні
– секретареві служби з управління майновими
та земельними ресурсами, МІКРЮКОВІЙ Марії
Михайлівні – секретареві начальника залізниці, МИКИТЧИНУ Василеві Теодоровичу
– трактористові 6 розряду відновного поїзда
№4512 станції Стрий, ОЛЕКСИНУ Миколі
Теодоровичу – начальникові служби зовнішніх
зв’язків, ОЛІЙНИКУ Ростиславові Івановичу
– начальникові відокремленої групи першого загону воєнізованої охорони, ПАНЬКІВСЬКОМУ
Мар’янові Івановичу – сортувальникові поштових відправлень та виробів друку 2 класу
господарської служби, ПАНЬЧУКУ Ігореві
Йосиповичу – складачеві поїздів 5 розряду
станції Рогатин, ПЕЛЕХ Галині Володимирівні
– економістові 2 категорії фінансово-економічної служби, ПРУС Мар’яні Богданівні – інженерові технічної служби, РАБЧУНУ Андрієві
Петровичу – старшому ревізорові відділу з контролю доходів від вантажних та пасажирських
перевезень служби контролю та внутрішнього
аудиту, РЄПІНІЙ Вікторії Ігорівні – інженерові-технологу
інформаційно-обчислюваль-
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ного центру, СЕГЕДІ Ларисі Костянтинівні
– інженерові 2 категорії Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування, СИРОВОМУ Мирославові
Петровичу – слюсареві-ремонтнику 6 розряду
Львівського заводу залізобетонних конструкцій, СТАДНИКУ Михайлові Володимировичу
– слюсареві з ремонту рухомого складу 5 розряду пасажирського вагонного депо Тернопіль,
ТИМЦЮ Миколі Миколайовичу – слюсаревіремонтнику 5 розряду дистанційної майстерні
Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ТКАЧУК
Світлані Дмитрівні – бухгалтерові 1 категорії
Рівненської дирекції залізничних перевезень,
ЧАКУ Петрові Івановичу – водієві автотранспортних засобів 1 класу дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, ЧОБІ Ользі Степанівні
– економістові 2 категорії служби капітальних
вкладень, ШАЙНОЗІ Катерині Володимирівні
– інженерові 2 категорії відділу технології перевезень служби перевезень, ЮСЬКУ Михайлові
Федоровичу – майстрові депо дільниці 1 групи
моторвагонного депо Коломия.
ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ (ГОДИННИКОМ)
– АНДРЕЄВУ Світлану Вікторівну – начальника фінансово-економічного відділу служби
сигналізації і зв’язку, ВСЯКОГО Михайла
Васильовича – електрогазозварника 6 розряду локомотивного депо Львів-Захід, ГАЙНАЛІЯ
Миколу Михайловича – слюсаря з ремонту
рухомого складу 6 розряду ремонтного вагонного депо Здолбунів, ГОВОРУНА Вадима
Сергійовича – начальника відділу служби воєнізованої охорони, ГУМЕНЮК Олену Василівну
– головного бухгалтера профспілкового комітету Тернопільської дирекції залізничних
перевезень, ДЕМБІЦЬКУ Ірину Теофилівну
– помічника чергового по дирекції відділу перевезень Рівненської дирекції залізничних перевезень, ІЗЬО Богдану Іванівну – техніка виробничо-технічного відділу Львівської дистанції
колії, ЗВАРИЧА Володимира Семеновича
– начальника господарського відділу Львівської
дирекції залізничних перевезень, КОНДРАТ
Олександру Ярославівну – машиніста крана
(кранівника) 5 розряду Івано-Франківської дільниці станції Чернівці Львівської механізованої
дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, КОЗУБСЬКУ Ірину Володимирівну
– провідного інженера з програмного забезпечення комп’ютерів Тернопільського регіонального
інформаційно-обчислювального
центру, КОСТЕНЮКА Руслана Тарасовича
– бригадира (звільненого) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд 5
розряду Чернівецької дистанції колії, КОСТЮК
Марію Андріївну – оператора з оброблення перевізних документів станції Тернопіль,
КУЙБІДУ Ігоря Миколайовича – інженера 1
категорії дорожньої лабораторії автоматики, телемеханіки і зв’язку Львівської дистанції зв’язку,
ЛЕВИЦЬКУ Валентину Іванівну – економіста
Тернопільського відділу служби статистики,
ЛУТЧИШИН Ганну Михайлівну – секретаря начальника служби електропостачання,
МИКИТУ Івана Івановича – складача поїздів
6 розряду станції Батьово, МОЧУРАДА Ігоря
Зеноновича – електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування 5 розряду господарської служби, ОПАЛЕНИК Валерію
Юліївну – старшого комірника Ужгородського
відділу матеріально-технічного постачання, ПАЛІВОДУ Володимира Васильовича
– слюсаря з ремонту рухомого складу 6
розряду цеху з ремонту електропоїздів моторвагонного депо Здолбунів, РОВЕНЧУК
Оксану Миколаївну – заступника головного
бухгалтера пасажирського вагонного депо
Львів, СОКОЛОВСЬКУ Ольгу Геннадіївну
– бухгалтера 1 категорії пасажирського
вагонного депо Тернопіль, СТЕФАНЮК
Любов Василівну – бухгалтера 1 категорії будівельно-монтажного поїзда №908,
ЯВОРСЬКУ Світлану Миколаївну – чергову
по станції Надвірна.
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