
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                                             № ___________

Про відзначення нагородами Львівської обласної ради

        Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021  № 185 «Про 
Почесну відзнаку Львівської обласної ради "30 років незалежності України"» 
та враховуючи розпорядження голови обласної ради від 12.01.2011 № 18 «Про 
Грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок»,

1. Нагородити Почесними відзнаками Львівської обласної ради               
«30 років незалежності України»:
  за досягнення високих спортивних результатів, виявлені мужність, 
самовідданість, волю до перемоги та піднесення міжнародного авторитету 
України:

Старікову Олену Вікторівну – заслуженого майстра спорту України, 
срібну призерку XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з велосипедного 
спорту;

Горуну Станіслава Миколайовича – заслуженого майстра спорту 
України, бронзового призера XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з 
карате;

Черкасову Аллу Костянтинівну – заслуженого майстра спорту 
України, бронзову призерку XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з 
боротьби вільної;

Користильова Павла Сергійовича – заслуженого майстра спорту 
України, учасника XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 у стрільбі з 
пневматичного пістолета;

Лівач Оксану Василівну – заслуженого майстра спорту України, 
учасницю XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з боротьби вільної;

Кіт Тетяну Орестівну – майстра спорту України міжнародного класу, 
учасницю XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з боротьби вільної;

Пограничну Христину Олександрівну – майстра спорту України, 
учасницю XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з гімнастики художньої;

Марченко Вероніку Сергіївну – заслуженого майстра спорту України,  
учасницю XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 зі стрільби з лука;
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Морквич Наталію Олексіївну – заслуженого майстра спорту 

України, срібного  призера XVI Паралімпійських  ігор в Токіо – 2020 з 
фехтування на рапірах;

Дідуха Віктора Ігоровича – заслуженого майстра спорту України, 
срібного призера XVI Паралімпійських  ігор в Токіо – 2020 з настільного 
тенісу;

Павлика Романа Степановича – заслуженого майстра спорту України, 
бронзового призера XVI Паралімпійських  ігор в Токіо – 2020 у стрибках у 
довжину;

Демчука Андрія Богдановича – заслуженого майстра спорту України, 
учасника XVI Паралімпійських  ігор в Токіо – 2020 з фехтування на візках;

Дацка Антона Володимировича – заслуженого майстра спорту 
України, учасника XVI Паралімпійських  ігор в Токіо – 2020 з фехтування на 
візках;

Ільчину Орисю Володимирівну – майстра спорту України 
міжнародного класу, учасницю XVI Паралімпійських  ігор в Токіо – 2020 у 
змаганнях зі штовхання ядра;

Дзьобу-Балян Роксолану Миронівну – майстра спорту України 
міжнародного класу, учасницю XVI Паралімпійських  ігор в Токіо – 2020 зі 
стрільби з лука;

Атаманенка Сергія Сергійовича – заслуженого майстра спорту 
України, учасника XVI Паралімпійських  ігор в Токіо – 2020 зі стрільби з 
лука.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
за високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у 

підготовку олімпійських чемпіонів:
Штангрет Уляну Петрівну – директора КЗ ЛОР «Школа вищої 

спортивної майстерності»;
Любіжаніна Володимира Юрійовича – т.в.о. начальника КЗ ЛОР 

«Львівського регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт"».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради М. Литвинюк.
Підстава: лист управління молоді та спорту Львівської обласної державної 
адміністрації від 18.10.2021 № 19-674/0/2-21 (вх № 02-7137 від 19.10.2021).

Ірина ГРИМАК
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