
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
27.05.2019                                Ужгород                                  № 235

    

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

 1. За вагомий внесок у розвиток спорту, високі спортивні досягнення, 

пропаганду активного і здорового способу життя, високий професіоналізм та з 

нагоди перемоги на Професійному турнірі з кікбоксингу в м. Токіо (Японія) 

нагородити грамотою міської ради Годинця Михайла, керівника Закарпатської 

федерації Шидокан-карате. 

 

2. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки,  

досягнуті успіхи у науковій та педагогічній діяльності, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм та з нагоди «Тижня 

факультету міжнародних економічних відносин» нагородити грамотою міської 

ради: 

 

Густі 

Василя Петровича 

 

 

голову Закарпатської обласної організації 

Національної спілки письменників України, 

заслуженого працівника культури України 

 

Девіцьку 

Антоніну Ігорівну 

викладача кафедри теорії та практики перекладу 

факультету міжнародних економічних відносин 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 

Драбов 

Наталію Юріївну 

 

викладача кафедри теорії та практики перекладу 

факультету міжнародних економічних відносин 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 

Драгуна 

Володимира Михайловича 

 

керівника громадської організації «Об’єднання 

русинів та слов’янських народів» 



Лешанича 

Мирослава Михайловича 

викладача кафедри міжнародної політики 

факультету міжнародних економічних відносин 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 

Нечипорука 

Кірілла Олександровича 

 

викладача кафедри міжнародної політики 

факультету міжнародних економічних відносин 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 

Сідака 

Святослава Васильовича 

 

старшого викладача кафедри міжнародних 

економічних відносин факультету міжнародних 

економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

 

Сідун 

Ларису Юріївну 

 

 

старшого викладача кафедри теорії та практики 

перекладу факультету міжнародних економічних 

відносин ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 

Харуту 

Федора Григоровича 

керівника ТОВ «Фірма «Магістраль ЛТД» 

 

 

3. За вагомий особистий внесок у розвиток  фізичної культури і спорту в 

м. Ужгороді, пропаганду здорового способу життя та за високі досягнення на 

чемпіонаті України з бойового самбо нагородити грамотою міської ради: 

 

Молнара 

Євгена Стефановича 

 

 

президента Громадської організації 

«Ужгородська федерація Єдиноборств» 

 

Дорогіна 

Олександра 

Володимировича 

тренера збірної Закарпатської області з бойового 

самбо 

 

Антоня 

Володимира 

Володимировича 

 

члена збірної Закарпатської області з бойового 

самбо 

 

Костіва 

Святослава Степановича 

 

члена збірної Закарпатської області з бойового 

самбо 

Плешинця 

Артема Івановича 

члена збірної Закарпатської області з бойового 

самбо 



Рудника 

Богдана Тарасовича 

члена збірної Закарпатської області з бойового 

самбо 

 

Свалявчика 

Владислава Павловича 

 

члена збірної Закарпатської області з бойового 

самбо 

 

Цицу 

Іллю Михайловича 

 

члена збірної Закарпатської області з бойового 

самбо 

 

 

 

Міський голова                                            Б. АНДРІЇВ 


