За багаторічну сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий особистий внесок у розвиток галузі, впровадження нової техніки та сучасних технологій
організації руху поїздів і обслуговування
пасажирів, високу професійну майстерність, творчу ініціативу в роботі та з
нагоди професійного свята – Дня залізничника наказом в.о. генерального директора
Укрзалізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК”
– ДОСКОЧА Ігоря Степановича – заступника
начальника депо з ремонту локомотивів локомотивного депо Львів-Захід, ДОЩУКА Сергія
Івановича – начальника Рівненської дистанції
колії, ЗАНЬКІВА Зіновія Зіновійовича – головного інженера – першого заступника начальника Львівської залізниці, КВАРТЮКА Петра
Степановича – заступника старшого диспетчера відділу перевезень Ужгородської дирекції залізничних перевезень, МАКСИМЧУКА
Олександра Олександровича – заступника
начальника депо з експлуатації експлуатаційного вагонного депо Ужгород, МИЦКА Степана
Романовича – начальника Самбірської дистанції електропостачання,
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ЗА ЗАСЛУГИ.
УКРЗАЛІЗНИЦЯ” III СТУПЕНЯ – ДЗЮБУ Юрія
Григоровича – електрогазозварника 6 розряду
локомотивного депо Львів-Захід, КОКОДИНЯК
Галину Михайлівну – головного бухгалтера
Самбірської дистанції колії, ЛЕВИЦЬКУ Надію
Василівну – агента комерційного станції
Тернопіль, ПРОКУТКО Тамару Микитівну –
агента комерційного 1 категорії станції Сарни,
СЕНИШИНА Андрія Андрійовича – голову
дорожньої профспілкової організації Львівської
залізниці, ТРАЧА Михайла Івановича – електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування 6 розряду вокзалу станції Львів, ЧУЩАКА Зіновія Мирославовича
– начальника відділу з контролю і використання енергоресурсів служби локомотивного господарства.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” I СТУПЕНЯ – ЖУКОВА Михайла Парфенійовича –
начальника вокзалу станції Тернопіль, КОГУТА
Степана Степановича – першого заступника
начальника служби кадрової та соціальної
політики, ЯСНУ Надію Степанівну – чергову
по дирекції Рівненської дирекції залізничних
перевезень.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” IІ СТУПЕНЯ – ГРОУДУ Наталію Василівну – інженера з охорони праці 1 категорії Здолбунівської
дистанції сигналізації та зв’язку, ЗВАРИЧУКА
Василя Юрійовича – заступника начальника відділу перевезень Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень, РУЩАКА
Володимира Васильовича – начальника оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” III
СТУПЕНЯ – БОДНАРА Василя Ігоровича
– старшого майстра дільниці 1 групи (ПР-1,
ТО-3,ТО-2) виробничої дільниці поточного
ремонту ПР-1 моторвагонного депо Львів,
ВЕЛИКОХАТЬКА Віталія Вікторовича – начальника Стрийської дистанції колії, ГАДЕВИЧ
Наталію Іванівну – начальника станції Озерна,
ДІДУХА Олександра Володимировича – начальника станції Красне, КАЛАЧИНСЬКОГО
Олександра Васильовича – начальника
Івано-Франківських дорожніх механічних майстерень, КАЛИНИЧА Василя Миколайовича
– виконавця робіт будівельно-монтажного
поїзда №908, КАРПУ Лілію Володимирівну
– електромеханіка 1 групи Стрийської дистанції електропостачання, КОВАЧ Людмилу
Валентинівну – чергову по станції Струмківка,
ЛОБАЧА Івана Петровича – заступника начальника дистанції зі штучних споруд
Тернопільської дистанції колії, МАТРОСОВУ
Олену Вікторівну – інженера з охорони праці
1 категорії господарської служби, МЕЛЬНИКА
Олега Васильовича – заступника начальника ремонтно-експлуатаційного вагонного депо
Клепарів, ОКСЕНЮКА Євгена Семеновича
– старшого оглядача-ремонтника вагонів 6
розряду пункту технічного обслуговування вагонів Ковель експлуатаційного вагонного депо
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Ковель, ПАНЬКО Галину Зеновіївну – начальника відділу внутрішнього аудиту служби
контролю та внутрішнього аудиту, ШАФЕТУ
Катерину Степанівну – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту та
метрополітенів 6 розряду пасажирського вагонного депо Ковель.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – АВРАМЕНКО Світлану

ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – БАБІЮ Андрію Богдановичу
– старшому електромеханіку дільниці 1 групи
дистанції сигналізації і зв’язку станції Львів,
БАЇК Тетяні Василівні – бухгалтеру 1 категорії
фінансово-економічного відділу пасажирської
служби, БАЇКУ Василю Михайловичу – директору Львівського експериментального заводу, БАНЗІ Василю Йосиповичу – складачу

Іванівну – чергову по вокзалу (помічника начальника вокзалу) станції Рівне, АНДРАЩУКА
Михайла Васильовича – начальника станції
Стрий, БАГРІЙ Галину Петрівну – інженера-технолога 1 категорії відділу організації
перевезень пасажирів пасажирської служби,
БОЙЧУКА Олександра Михайловича – начальника технічного відділу Тернопільської
дирекції залізничних перевезень, ЖУЖУКІНА
Юрія Глібовича – інженера 1 категорії дорожньої лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку Львівської дистанції зв’язку,
КІЩАКА Віктора Івановича – старшого майстра локомотивного депо Львів-Захід, КЛАКА
Володимира Богдановича – заступника
начальника адміністративної служби – начальника секретаріату Львівської залізниці,
КОЗІЯ Ярослава Мирославовича – начальника Львівської дистанції електропостачання,
КОНЦЕВОГО Вадима Олексійовича – начальника технічного відділу служби вагонного господарства, КОЦЮБИНСЬКУ Надію
Іванівну – провідного інженера відділу перевезень Рівненської дирекції залізничних перевезень, МИЛИК Марію Степанівну – інженера 1 категорії відділу кадрів Тернопільської
дирекції залізничних перевезень, НАГІРНИЧ
Ірину Матвіївну – заступника начальника
відділу кадрів Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ОГОНОВСЬКОГО Василя
Володимировича – електрослюсаря будівельного 6 розряду мостобудівельного поїзда
№63, ОСТАФІЙЧУКА Василя Теофіловича
– оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду
експлуатаційного вагонного депо Коломия,
ПАВЕЛИЧ Марію Ярославівну – чергову по
станції Болехів, ПАВЛИШИНА Володимира
Івановича – начальника Мостиської дільниці
Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ПАВЛЮХА
Мар’яна Романовича – начальника відділу
механізації служби колії, ПЕТРІВ Стефанію
Михайлівну – провідника пасажирських вагонів пасажирського вагонного депо Чернівці,
ПІНЧУКА Анатолія Івановича – машиніста-інструктора локомотивних бригад моторвагонного депо Здолбунів, ПРОКОПІВА
Олександра Петровича – головного інженера інформаційно-обчислювального центру, РОГОВСЬКОГО Сергія Васильовича
– начальника Ужгородської дистанції електропостачання, РОМАНІВ Анну Зіновіївну
– провідного економіста управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2,
САМЧУК Ганну Степанівну – чергову по переїзду 4 розряду Ковельської дистанції колії,
СОЗОНІКА Петра Івановича – заступника
начальника депо з ремонту локомотивного
депо Ковель, СТРЕБЧУКА Василя Петровича
– слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду цеху поточних ремонтів ПР-3, ПР-1 та технічного огляду ТО-3 тепловозів локомотивного
депо Здолбунів, СТРІЛЕЦЬКОГО Дмитра
Миколайовича – майстра 1 групи Рівненської
дистанції електропостачання, ФЕДИШИНА
Ярослава Михайловича – начальника відділу
з контролю використання вагонних ресурсів та
збереження рухомого складу служби перевезень, ЧЕРНОВА Володимира Миколайовича
– заступника начальника Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку, ШПІЦЕР Ганну
Михайлівну – головного бухгалтера першого
загону воєнізованої охорони, ЮРОЧКО Марію
Степанівну – начальника сектора технічного
контролю і виробничої лабораторії Львівського
заводу залізобетонних конструкцій,

поїздів 6 розряду станції Чоп, БЕНДЕРСЬКІЙ
Світлані Зіновіївні – бухгалтеру 1 категорії
фінансово-економічного відділу Тернопільської
дирекції залізничних перевезень, ВЕЛИЧКУ
Петру Любомировичу – заступнику начальника служби перевезень, ВИННИЧУК Марії
Іванівні – касиру квитковому (старшому) вокзалу станції Івано-Франківськ, ВОЛЬСЬКОМУ
Ігорю Леонідовичу – начальнику технічного
відділу Ужгородської дирекції залізничних перевезень, ГАМАШУ Миколі Богдановичу –
начальнику станції Самбір, ГЛАДИШ Світлані
Михайлівні – економісту відділу матеріалів
служби матеріально-технічного постачання,
ГОРТИНСЬКОМУ Степану Ярославовичу
– слюсарю-електрику з ремонту електроустаткування 5 розряду пасажирського вагонного
депо Тернопіль, ГОРУНУ Юрію Васильовичу
– начальнику станції Дубляни-Самбірські,
ДАНИЛЮК Степанії Петрівні – техніку 2 категорії Івано-Франківського відділу служби статистики, ДЗЮБІ Світлані Миколаївні – агенту
комерційному станції Бережани, ЄВСТАХЕВИЧ
Ользі Зеновіївні – начальнику відділу податкової звітності та методології податкового обліку
фінансово-економічної служби, ЗАРИЦЬКОМУ
Андрію Васильовичу – машиністу тепловоза 3 класу локомотивного депо Тернопіль,
КОВАЛЬСЬКІЙ Світлані Анатоліївні – провідному інженеру-технологу відділу впровадження та експлуатації АСУ ресурсами та документообігом інформаційно-обчислювального
центру, КОЗИРСЬКІЙ Юлії Володимирівні
– агенту комерційному 1 категорії станції Луцьк,
КОМАРИЧИНІЙ Валентині Миколаївні – завідувачу філіалу-бібліотеки Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування, КОЦЯТИН Ользі Левківні
– економісту 2 категорії відділу під’їзних колій
служби комерційної роботи та маркетингу,
КУЧЕРЯНУ Івану Михайловичу – майстру
шляховому дільниці 2 групи Хустської дистанції колії, ЛАБІШ Ірині Степанівні – кухарю 5
розряду підприємства громадського харчування при господарській службі, ЛІБЕР Оксані
Степанівні – інженеру 1 категорії служби капітальних вкладень, ЛЬОВОЧКІНУ Олександру
Миколайовичу – ревізору залізничному з безпеки руху поїздів Львівської ревізорської дільниці апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту, МАЛАНЮКУ Андрію Володимировичу
– старшому інструктору з організації охорони вантажів служби воєнізованої охорони,
МАЛЯРЧУКУ Василю Юрійовичу – майстру
шляховому дільниці 3 групи Коломийської дистанції колії, МАНДЗИНЕЦЬ Катерині Павлівні
– головному енергодиспетчеру служби електропостачання, МАРКІВУ Сергію Петровичу
– майстру цеху ремонту холодильного обладнання, кондиціювання повітря вагонів дільниці
1 групи пасажирського вагонного депо Львів,
МАЦІЙОВСЬКОМУ Івану Орестовичу – голові
об’єднаного профспілкового комітету Львівської
дирекції залізничних перевезень, НАЛИВАЙКО
Оксані Петрівні – головному бухгалтеру ІваноФранківської дистанції колії, НИЧИПОРУКУ
Руслану Євгенійовичу – черговому по станції
Ковель, ОРОШУ Федору Федоровичу – електрогазозварнику 5 розряду експлуатаційного
вагонного депо Ужгород, ОСТАПЧУКУ Ігорю
Романовичу – юрисконсульту 2 категорії
Львівської дистанції зв’язку, ПАВЕЛЬЧУКУ
Свєтославу Володимировичу – майстру
шляховому дільниці 3 групи Чортківської дистанції колії, ПАЗУНЯК Оксані Ігорівні – інженеру тягово-енергетичного вагона-лабораторії
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1 категорії локомотивного депо Львів-Захід,
ПАСТУХУ Віталію Ігоровичу – енергодиспетчеру Тернопільської дистанції електропостачання, РИЖУК Зої Олександрівні – сигналісту
4 розряду станції Здолбунів, РОМАНІВУ Івану
Ярославовичу – бригадиру (звільненому)
підприємств залізничного транспорту 6 розряду локомотивного депо Чернівці, РУСІНИКУ
Ігорю Михайловичу – складачу поїздів 5
розряду станції Ходорів, СЕНЮТІ Мар’яні
Петрівні – інженеру з організації та нормування праці 2 категорії Львівської механізованої
дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, СОПКО-ПАВЛОВИЧ Ользі Іванівні
– черговій по станції Чернівці-Південна,
СТОЙКО Олександру Олександровичу
– машиністу дизель-поїзда моторвагонного
депо Тернопіль, ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ Галині
Олексіївні – оператору комп’ютерного набору
2 категорії господарської служби, ТРУХАНУ
Івану Андрійовичу – заступнику начальника господарської служби, ТУРЧИКУ Василю
Григоровичу – муляру 5 розряду управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3, ФОВРІШУ Василю Васильовичу
– машиністу крана (кранівнику) 5 розряду
експлуатаційного вагонного депо Ужгород,
ХОМИЧУ Віктору Федосійовичу – старшому
електромеханіку електрозв’язку дільниці 1 групи Ковельської дистанції сигналізації і зв’язку,
ЧУБКУ Андрію Віталійовичу – електрозварнику ручного зварювання 4 розряду ремонтного
вагонного депо Здолбунів, ЧУПРИНКО Галині
Юріївні – провідному інженеру з організації
та нормування праці служби приміських пасажирських перевезень, ШЕВЧИШИН Оксані
Степанівні – першому заступнику начальника
юридичної служби.
НАГОРОДЖЕНО ГОДИННИКОМ ВІД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УКРЗАЛІЗНИЦІ
– ВАРГУ Арпада Олександровича – машиніста залізнично-будівельної машини 6
розряду ВПРС-03 колійної машинної станції №198, ВОВНЯНКО Галину Йосипівну
– касира квиткового 2 категорії станції Злочів,
ВОЛОШИНА Романа Михайловича – начальника ремонтно-ревізійної дільниці Ужгород
Ужгородської дистанції електропостачання,
ГОНЧАР Марію Михайлівну – касира квиткового станції Свалява, ДМИТРУК Марію
Василівну – агента комерційного станції
Хриплин, ІЗЬО Марію Романівну – маляра 5
розряду локомотивного депо Львів-Захід, КУЗЯ
Миколу Володимировича – електрозварника
ручного зварювання 5 розряду пасажирського вагонного депо Тернопіль, ЛАДИКУ Марію
Дмитрівну – касира вокзалу станції Чернівці,
ЛЕВЧУКА Сергія Никодимовича – сторожа
дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази,
МАКСИМЯКА Івана Миколайовича – складача
поїздів 6 розряду станції Клепарів, МАТІЯ Івана
Івановича – слюсаря з ремонту рухомого складу 6 розряду моторвагонного депо Королево,
МИЦЬКА Ігоря Зеоновича – голову первинної
профспілкової організації Стрийської дистанції
колії, МОСОРКО Марію Йосипівну – фахівця
з методів розширення ринку збуту 2 категорії
відділу договорів та логістики Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ОЛЕНИНА Володимира
Володимировича – заступника начальника загону з пожежного нагляду та технічних засобів
охорони Івано-Франківського загону воєнізованої
охорони, ПАРШИКОВУ Раїсу Олександрівну
– завідувача підприємства роздрібної торгівлі
пансіонату “Львівський залізничник”, ПОЛЮГУ
Надію Георгіївну – прибиральника службових приміщень виробничого персоналу господарської служби, ПРУСА Андрія Богдановича
– електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування 5 розряду виробничого
персоналу господарської служби, СВИРИДУ
Арпада Арпадовича – старшого електромеханіка дільниці 1 групи Ужгородської дистанції
сигналізації і зв’язку, ТАРНАВСЬКОГО Андрія
Володимировича – слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду вагоноскладального цеху
ремонтного вагонного депо Дрогобич, ТКАЧУК
Лідію Мефодіївну – касира квиткового станції
Маневичі.
(Продовження у наступних номерах)
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