За сумлінну працю на залізниці, високу професійну
майстерність та з нагоди
професійного свята – Дня залізничника – наказом начальника Львівської залізниці нагороджено:
ЗНАКОМ “ЗА САМОВІДДАНУ
ПРАЦЮ” І СТУПЕНЯ – ДЕМЧУКА
Володимира Дмитровича – дорожнього інспектора інспекції
зі збереження парку вантажних
вагонів.
ЗНАКОМ “ЗА САМОВІДДАНУ
ПРАЦЮ” ІІ СТУПЕНЯ – АНТОНІВ
Надію Іванівну – заступника
начальника юридичної служби, АТАМАНЮКА Мирослава
Дмитровича – начальника станції Делятин, БАНДРІВСЬКОГО
Володимира
Юрійовича
– начальника відділу контролю
Дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи,
БАЛАНА Василя Юрійовича
– стрільця стрілецької команди
з охорони особливо важливих
об’єктів №83 Мукачівського загону воєнізованої охорони, БОБКО
Галину Степанівну – економіста 1 категорії пасажирського вагонного депо Тернопіль,
БУДЗІЛА Віктора Івановича
– начальника Здолбунівської
дистанції сигналізації і зв’язку,
БУЛИКА Віталія Михайловича
– заступника начальника відділу телекомунікаційних систем і
мереж передачі даних інформаційно-обчислювального центру,
ВАСИЛИК-РУРИШИН Людмилу
Стефанівну – начальника відділу організації комерційної роботи
та умов перевезень служби комерційної роботи та маркетингу,
ГІГЛЮКА Олега Дмитровича
– помічника начальника загону з охорони праці ІваноФранківського загону воєнізованої охорони, ГЛИНЯНСЬКОГО
Ярослава Ігоровича – ревізора
залізничного з безпеки руху поїздів апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту, ГРЕЦКА
Любомира Володимировича –
маляра 5 розряду господарської
служби, ГРИГОРЧУК Оксану
Богданівну – інженера 1 категорії
пасажирського відділу Львівської
дирекції залізничних перевезень,
ДЕРЕВ’ЯНКА
Володимира
Миколайовича – радника начальника залізниці з безпеки,
ДИДІВА Василя Івановича – машиніста автомотриси 6 розряду
Стрийської дистанції електропостачання, ДЗЮБУ Ярослава
Афанасійовича – старшого ревізора відділу з контролю доходів
від вантажних та пасажирських
перевезень служби контролю та
внутрішнього аудиту, ДЗЯБКА
Володимира Володимировича
– начальника рейкозварювального поїзда №16, ЖАКУН Людмилу
Григорівну – агента комерційного станції Клесів, ЗАРІЧНОГО
Ігоря Івановича – муляра 5
розряду будівельно-монтажного
ЗАСНОВНИКИ:
управління Львівської
залізниці та дорпрофсож
Реєстраційне свідоцтво
КВ № 1252.
Редактор
Ігор ПАРАЩАК
тел. 226-32-97
факс. 226-41-83

Заступник редактора

Андрій ВЕЗДЕНКО........226-26-10

експлуатаційного управління №1,
ЗАСТАВНУ Марію Андріївну
– завідувача будинку відпочинку
локомотивних бригад локомотивного депо Львів-Захід, КАЛЬКУ
Миколу Васильовича – чергового по дирекції Львівської дирекції
залізничних перевезень, КВИКА
Ярослава
Миколайовича
– радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 6 розряду пасажирського вагонного депо Львів,
КИШКАНИКА Миколу Івановича
– старшого електромеханіка
електрозв’язку дільниці І групи
Чернівецької дистанції сигналізації та зв’язку, КОВАЛЬ Галину
Богданівну – начальника відділу фінансового плану та аналізу
фінансово-економічної служби,
КОВТАЛО Любов Федорівну
– чергову по парку станції
Тернопіль, КРОПИВУ Галину
Іванівну – провідного інженера
служби кадрової та соціальної
політики, КУРИЛЯКА Михайла
Миколайовича – оператора
дефектоскопного візка 6 розряду Львівської дистанції колії,
КУПЧАКА Олега Степановича –
інженера-програміста 2 категорії
відділу договірної роботи служби
матеріально-технічного постачання, ЛАЗАРЯ Івана Васильовича
– водія автотранспортних засобів
І класу дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, ЛАЗАРІВ
Надію Дмитрівну – інспектора
з кадрів локомотивного депо
Львів-Захід, ЛЕСЯ Олександра
Яковича – чергового по станції Пост 8 км, ЛУЦАКА Петра
Івановича – слюсаря-ремонтника 5 розряду Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних
робіт,
МАЗУРКА Петра Івановича – інженера з приймання локомотивів
1 категорії відділу з приймання
рухомого складу, МАЛЬОВАНЦЯ
Олександра
Миколайовича
– інженера-технолога 1 категорії
відділу головного технолога локомотивного депо Мукачево,
МАТВІЙЧУК Надію Григорівну
– оператора з обслуговування
та ремонту вагонів 4 розряду експлуатаційного вагонного депо
Ковель, ОМЕЛЯША Дмитра
Андрійовича – інженера відділу
ремонту та експлуатації вантажних вагонів служби вагонного
господарства,
ОСЄЦЬКОГО
Михайла Мар’яновича – водія
автотранспортних засобів 1 класу Тернопільської дирекції залізничних перевезень, ПРОДАНА
Івана Івановича – машиніста
крана 6 розряду відновного поїзда №3505 Королево Ужгородської
дирекції залізничних перевезень,
ПРОКОП Галину Сергіївну –
техніка 2 категорії Ужгородського
відділу
служби
статистики,
РАДЬКА
Івана
Івановича
– машиніста-інструктора локомотивних бригад моторвагонного депо Здолбунів, РУРАКА
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Володимира Олександровича
– голову первинної профспілкової організації локомотивного
депо Чернівці, СВІДЕРСЬКОГО
Романа Степановича – інженера 1 категорії будівельно-монтажного поїзда служби електропостачання, СЕМЕНЕНКО Ганну
Василівну – начальника станції Глинна Наварія, СМОЛЯКА
Володимира
Степановича
– провідного інженера з нагляду за будівництвом служби капітальних вкладень, ТОМАША
Михайла Дмитровича – головного інженера управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №5, ТОМИНЦЯ Василя
Васильовича – машиніста-інструктора локомотивних бригад
моторвагонного депо Львів,
ФЕДОРОВИЧ Любов Леонідівну – завідувача філіалу бібліотеки
Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування, ФРУНЗУ
Ірину Ромуальдівну – провідного інженера з охорони праці
служби вагонного господарства,
ЧЕЙПЕШ Ганну Степанівну
– старшого інспектора квиткового
бюро станції Королево, ЮРКІВА
Віталія
Володимировича
– начальника відділу технічного
і математичного забезпечення
Тернопільського регіонального
інформаційно-обчислювального центру, ЮХИМЧУК Олену
Кіндратівну – бухгалтера 2 категорії пасажирського вагонного
депо Ковель.
ОГОЛОШЕНО
ПОДЯКУ
КЕРІВНИЦТВА
ЗАЛІЗНИЦІ ТА ПРЕЗИДІЇ ДОРПРОФСОЖУ – АДАМІВУ Олегові
Володимировичу
–
головному бухгалтерові локомотивного депо Тернопіль, БІДІ
Юрію Пилиповичу – начальникові сектора служби охорони праці, БОЙКУ Михайлові
Богдановичу – операторові з
оброблення перевізних документів станції Березовиця-Острів,
БОЙЧУКУ Юрію Миколайовичу
– бригадирові (звільненому) з
поточного утримання і ремонту колій та штучних споруд 5
розряду Івано-Франківської дистанції колії, БУХОНКУ Петрові
Володимировичу – начальникові відділу запасних частин
служби матеріально-технічного
постачання, ВАСЬКІВ Ользі
Володимирівні – старшому
інспекторові з кадрів Львівської
дирекції залізничних перевезень, ГАЛЬЧИНУ Мирославові
Михайловичу – машиністові
залізничного
водопостачання
2 розряду Львівської дистанції водопостачання, ГНАТІВ
Ользі Остапівні – інженерові
1 категорії дорожньої лабораторії автоматики, телемеханіки
та зв’язку Львівської дистанції зв’язку, ГРЕВЦОВІЙ Аллі
Володимирівні – начальникові
відділу організації роботи на
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вокзалах пасажирської служби,
ДУБАСУ Борисові Богдановичу
– бригадирові (звільненому) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів 6 розряду
ремонтно-експлуатаційного вагонного депо Клепарів, ЗАЙЛО
Ользі Юріївні – інженерові
Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування, КАРДАШУ
Іванові Ільковичу – майстрові
дільниці 3 групи Ужгородської
пасажирської вагонної дільниці,
КАСЬЯНУ Георгієві Іллічу – оглядачеві-ремонтнику вагонів 4
розряду пасажирського вагонного
депо Чернівці, КЕШЕЛІ Іванові
Івановичу – ревізорові з безпеки
руху Ужгородської ревізорської
дільниці з безпеки руху поїздів і
автотранспорту апарату безпеки
руху поїздів і автотранспорту,
КІЦУЛУ Дмитрові Васильовичу
– електромеханікові дільниці 3
групи Івано-Франківської дистанції
електропостачання, КЛЕМАНЮ
Романові Юліановичу – електрослюсарю будівельному 5
розряду будівельно-монтажного експлуатаційного управління №1, КРОПИВІ Михайлові
Вікторовичу – начальникові
сектора захисту інформації в інформаційних системах інформаційно-обчислювального центру,
КУРІКЧІ Аблякімові Усеіновичу
– слюсарю-ремонтнику 4 розряду пансіонату “Львівський залізничник”, МАРИНЯКУ Андрію
Ярославовичу – старшому
майстрові центру професійного
розвитку персоналу Львівської
залізниці, МАСНОМУ Іванові
Івановичу – майстрові шляховому дільниці 1 групи (з контролю
за станом колії) Тернопільської
дистанції колії, МАСТИКАШУ
Володимирові
Андрійовичу
– ревізорові вагового господарства Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних
робіт,
МАШТАБРІЦІ Ірині Миколаївні
–
адміністраторові
корпусу
пансіонату “Львівський залізничник”, НАРЦЕВУ Вадимові
Арнольдовичу – провідному інженерові служби охорони праці,
НЕДІЛЬСЬКОМУ Володимирові
Івановичу – машиністові автокрана 6 розряду управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2, ОГОНОВСЬКІЙ
Людмилі Володимирівні – буфетниці 3 розряду підприємства
громадського харчування при
господарській службі, ОНИШКУ
Романові Федоровичу – бригадирові (звільненому) підприємств залізничного транспорту
6 розряду мостобудівельного
поїзда №61, ОРЕШКОВІЙ Ірині
Олександрівні – адміністраторові
корпусу пансіонату “Львівський
залізничник”, ПЕТРІВУ Петрові
Івановичу – електромеханікові
електрозв’язку дільниці 2 групи
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ції і зв’язку, ПЕТРЮКУ Іванові
Михайловичу – начальникові
стрілецької команди з охорони особливо важливих об’єктів
№69 Івано-Франківського загону
воєнізованої охорони, ПОЛЬНІЙ
Інні Миколаївні – економістові
Тернопільського відділу служби статистики, РОСТОЦЬКОМУ
Андрію Володимировичу – начальникові Стрийської автоколони дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази, СІРАНТ
Галині Романівні – техніку 1
категорії Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
СКОВИРІ Олені Миколаївні
– провідному бухгалтерові відділу зведеного обліку доходних
надходжень
фінансово-економічної служби, ТЕЛЮКУ Юрію
Зіновійовичу – інженерові відділу ремонту та експлуатації служби приміських пасажирських перевезень, ТИХОНОВІЙ Людмилі
Анатоліївні – офіціантові 4
розряду пансіонату “Львівський
залізничник”, ТУРКУ Романові
Володимировичу – інженерові
1 категорії Дорожнього центру
стандартизації, метрології та
експертизи,
ШАНДРІВСЬКІЙ
Валентині Костянтинівні – експедиторові транспортному господарської служби.
ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ (ГОДИННИКОМ) – АНДРІЙЧУКА
Олега Івановича – машиніста автомотриси ДГКу №4676 6
розряду Ківерцівської дистанції
колії, ВАСЬКОВЕЦЬ Оксану
Михайлівну – начальника відділу обслуговування пасажирів
в поїздах пасажирської служби,
ВЛАДИКУ Романа Орестовича
– помічника машиніста тепловоза
локомотивного депо Тернопіль,
ДЕМ’ЯНЧУКА Василя Ілліча –
бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту та
метрополітенів 7 розряду ремонтного вагонного депо Коломия,
КАНІЯ Василя Ярославовича
– начальника сектора цивільного захисту спеціальної служби,
КИЮКА Івана Івановича – машиніста дизель-поїзда моторвагонного депо Коломия, КУРУСА
Федора Федоровича – заступника начальника служби – головного інспектора з пожежного
нагляду залізниці служби воєнізованої охорони, МАКСИМОВИЧ
Лесю Михайлівну – секретаря
служби сигналізації і зв’язку,
ПОЛІЩУК Любов Миколаївну
– бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду локомотивного депо
Здолбунів, СЛЮСАРЯ Руслана
Михайловича – слюсаря-ремонтника 4 розряду господарської
служби,
СТЕБЛІЙ
Оксану
Мирославівну – інженера 1 категорії станції Стрий, ФЕДОРКІВА
Петра Васильовича – машиніста електропоїзда 3 класу моторвагонного депо Львів.
Точка зору авторів може не збігатися
з позицією редакції.
Передрук текстових чи візуальних
матеріалів газети можливий лише з
письмового дозволу редакції. Редакція
залишає за собою право скорочувати і
редагувати надіслані матеріали. Рукописи
та листи авторам не повертаються.
Листування із читачами ведеться лише
на сторінках газети При цитуванні
посилання на газету “Львівський
залізничник” обов’язкове.
Газету віддруковано у “Видавничому
Домі “Високий Замок”.

