УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України
За значний особистий внесок у піднесення рівня фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, вагомі досягнення в
професійній діяльності
постановляю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За заслуги" III ступеня
СЛІВІНСЬКОГО
- багаторазового призера чемпіонатів світу і Європи з веслування на байдарках і каное, м. Львів
Михайла Ярославовича
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"
БЛИЗНЮКУ
Станіславу
- президентові федерації кіокушин карате України, м. Київ
Васильовичу
ВАСИЛИШИНУ
Михайлу
- голові Львівської обласної ради спортивного товариства профспілок "Україна"
Павловичу
ВІНОГРАДОВУ
- тренерові-масажистові школи вищої спортивної майстерності Національного університету фізичного
Валерію
виховання і спорту України, м. Київ
Євгеновичу
ГАЛИЧУ
Петру
- заступникові голови комітету Донецької обласної державної адміністрації
Андрійовичу
ГОДУНОВУ
- директорові підприємства "Будинок фізичної культури та спорту Центральної ради фізкультурноЛеоніду
спортивного товариства "Динамо", м. Київ
Васильовичу
ГРАБОВЕНКУ
Василю
- директорові центру фізичної культури та спорту Тернопільської академії народного господарства
Наумовичу
ДМИТРЕНКУ
Андрію
- директорові орендного підприємства "Спортивний комплекс "Атек", м. Київ
Левковичу
ДЬЯЧЕНКО
- головному спеціалістові Державного комітету України з фізичної культури і спорту
Ірині Григорівні
ЗАІКІНУ
- голові комітету виконкому Алуштинської міської ради, Автономна Республіка Крим
Євгену Івановичу
ІВАНИЦЬКОМУ
Богдану
- голові Івано-Франківської обласної ради фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
Степановичу
КОВЯНОВУ
Віталію
- доцентові Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ
Миколайовичу
КОЖУХ
- старшому тренерові збірної команди України з плавання, м. Харків
Ніні Федорівні
КУЖУКІНУ
- голові комітету виконкому Дніпропетровської міської ради
Миколі Макаровичу
ЛУЧКУ
- голові Київської обласної ради спортивного товариства профспілок "Україна"
Валентину Леонідовичу
МАТУШЕВСЬКОМУ
- головному спеціалістові управління Чернівецької обласної державної адміністрації
Миколі Миколайовичу
ПОДОЛЯКІНУ
Євгену
- тренерові-викладачеві дитячо-юнацької спортивної школи, м. Донецьк
Володимировичу
СИНЯВІНУ
Володимиру
- тренерові-викладачеві Сумської обласної школи вищої спортивної майстерності
Максимовичу
СИНЯВСЬКІЙ
- начальникові управління Центральної ради спортивного товариства профспілок "Україна", м. Київ
Вірі Павлівні
СІНГАЄВСЬКОМУ
Станіславу
- деканові Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, Хмельницька область
Миколайовичу
СНОПКУ
- голові Харківської обласної ради фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
Віталію Федосійовичу
СТАМБУЛЬСЬКОМУ
- завідувачу відділу управління Волинської обласної державної адміністрації
Борису Івановичу
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ФЕДОРОВИЧУ
- директорові спортивного клубу "Локомотив" станції Коломия Львівської залізниці, ІваноПетру Івановичу
Франківська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"
ДЕХТЯРЬОВУ
- завідувачу відділу Центру спортивної медицини, м. Київ.
Юрію Петровичу
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 вересня 1998 року
N 985/98

2

