
мотиваційний ЛИСТ

ініціативній груді з формування 
складу громадської ради з питань розвитку 

туризму у м.Миколаєві при департаменті 
економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Я, Щепанов Денис Юрійович член ГО Миколаївський клуб мандрівників, директор 
ТОВ фірма туристична «Хан-Тенгри» вирішив стати стати членом громадської ради з питань 
розвитку туризму у м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської 
міської ради оскільки я маю бажання розвивати туризм у м.Миколаєві.

За час своєї роботи у ТОВ фірма туристична «Хан-Тенгри» , з 2013 по 2020 
організатор наметового кемпінгу та дитячої програми, «Кінбурн -  ектів». Ця діяльність 
сприяє підвищенню здоров’я нації, виховання у дітей та молоді екологічної свідомості.

З 2012 року приймаю активну участь у організації щорічного фестивалю з активних 
видів відпочинку «Відпочивай активно» та всеукраїнських змагань «Пам’яті товариша!».

З 2012 по 2021 рік, як член ГО «Миколаївський клуб мандрівників» був 
координатором дитячої екологічно-пізнавальної програми «Екологічна стежка». Завдяки 
цьому було виховано та оздоровлено близько 400 дітей з різних шкіл м. Миколаєва

В 2018 році, як член ТО «Миколаївський клуб мандрівників» був координатором6 
програми «Шкільна весна», в якій проводилися змагання зі спортивного туризму серед 
школярів м. Миколаєва.

В 2015 -  2017 р.р. -  член молодіжної ради при Миколаївському міському голові.
В 2020 році були проведені інформаційні тури - «Мандруй Миколаївщиною. 

Галіцинівський кластер» та «Мандруй Миколаївщиною. Коблево -  Очаківський кластер. Рай 
1». Інформаційні тури освітлили невідомі куточки Миколаївської області та викликали 
зацікавленість серед населення області та жителів других областей.

В 2018 -  2019 роках був координатором та керівником кемпінгу для учасників 
фестивалю «ТгиЬаІІу іпїегпаїіопаї кіїе іезііуаі» та «ІЛіга Резі Тгукйаіу 2020».

В 2020 р. був одним із організаторів під-фестивалю «ІЛїга Ехігеще Резі» та «(Ліга 
Зрогі Резі» у рамках фестивалю «ІЛіга Резі Тгукйаіу 2020»

; Свою діяльність у складі громадської ради з питань розвитку туризму у м.Миколаєві я 
хотів би зосередити на розробці нових туристичних маршрутів по місту та розвитку 
туристично-інформаційного центру м.Миколаєва, що у майбутньому може стати головним 
координаційним центром для всіх гостей нашого міста.

17.09.2021 Щепанов Д.Ю.


