
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

_09 вересня 2021р.                                  м. Шепетівка                                   № 172-2021 р 

 

Про нагородження  
з нагоди відзначення Дня 
фізичної культури і спорту 
 
 Розглянувши клопотання начальника відділу з питань фізичної культури та спорту, 
на виконання Програми державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат 
Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. затвердженої рішенням IV 
сесії міської ради VІII скликання від 24 грудня 2020 року №14 та з нагоди Дня фізичної 
культури і спорту, за вагомий внесок у розвиток спорту в Шепетівській міській 
територіальній громаді, пропаганду здорового способу життя та з нагоди Дня фізичної 
культури і спорту, відповідно до Положення «Про Почесну грамоту Шепетівської міської 
ради», керуючись п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 
1. Нагородити Почесними Грамотами Шепетівської міської ради з врученням в урочистій 
обстановці : 
 
 - Сасюка Володимира Михайловича - директора Державного підприємства "Шепетівське 
лісове господарство"; 
 - Цимбала Геннадія Леонідовича - фізична особа - підприємець. 
 
2. Нагородити Дипломами Шепетівської міської ради з врученням в урочистій обстановці: 
 
 - Алтуняна Максима Олеговича - тренера-викладача з боксу Шепетівської КДЮСШ; 
 - Алтуняна Максима Максимовича - вихованця відділення боксу Шепетівської КДЮСШ 
учасника чемпіонату Європи з боку серед юніорів;  
 - Гордійчука Владислава Сергійовича - вихованця відділення боксу Шепетівської 
КДЮСШ бронзового призера чемпіонату України з боксу серед молоді; 
 - Денисенко Катерину Юріївну - вихованку відділення важкої атлетики Шепетівської 
КДЮСШ бронзову призерку чемпіонату України з важкої атлетики серед дівчат до 17 
років; 
 - Єфімчука Ярослава Андрійовича - вихованця відділення боротьби вільної Шепетівської 
КДЮСШ бронзового призера чемпіонату України з греко-римської боротьби; 
 - Колесника Сергія Володимировича - вихованця відділення важкої атлетики 
Шепетівської КДЮСШ чемпіон Європи з важкої атлетики серед юнаків до 17 років; 
 - Карецького Олександра Олександровича - вихованця спортивного клубу «ПЕРЕСВЄТ» 
чемпіона Світу з комбат дзю-дзюцу; 
 - Медведя Володимира Івановича - тренера-викладача з важкої атлетики Шепетівської 
КДЮСШ; 



 - Міщука Мирослава Сергійовича - вихованця відділення боксу Шепетівської КДЮСШ 
учасника чемпіонату України з боку серед юніорів;  
 - Никончука Дениса Володимировича - вихованця відділення боксу Шепетівської 
КДЮСШ учасника чемпіонату України з боку серед юніорів; 
 - Пашковського Іллю Костянтиновича - вихованця відділення боксу Шепетівської 
КДЮСШ учасник чемпіонату України з боку серед молоді; 
 - Рудіч Варвару Олегівну - вихованку спортивного клубу «ПЕРЕСВЄТ» чемпіонку 
України з бойового самбо серед кадеток; 
 - Рудіча Олега Володимировича - керівника громадської організації «Спортивний клуб 
«ПЕРЕСВЄТ»; 
 - Тихонюка Владислава Олеговича - вихованеця відділення легкої атлетики Шепетівської 
КДЮСШ учасника чемпіонату України з легкої атлетики; 
 - Шахоєву Софію Ісаківну - вихованку відділення боксу Шепетівської КДЮСШ 
учасницю чемпіонату України з боку серед юніорок; 
 - Щекальова Олега Тарасовича - вихованця відділення важкої атлетики Шепетівської 
КДЮСШ срібного призера чемпіонату України з важкої атлетики серед юніорів до 20 
років; 
 - Ярмошука Назара Олександровича - вихованця спортивного клубу «ПЕРЕСВЄТ» 
чемпіона України з бойового самбо. 
 
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради В. Янушевського.  
 

 

      Міський голова                                                                                 Віталій БУЗИЛЬ 

 
 


