
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  

 
 

27.08.2017                                          м. Київ                                       № 08-13 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських  

відкритих змагань учнівської молоді з  

автомодельного спорту  (радіокеровані моделі)  

 

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 

року № 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік ( за 

основними напрямами позашкільної освіти)  з 21 по 27 серпня  ц.р. у м. Одесі 

на базі дитячого центру «Чайка» були проведені Всеукраїнські відкриті 

змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (радіокеровані моделі). 

У змаганнях взяли участь 9 команд (99 учасників) з Вінницької, 

Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Миколаївської, Тернопільської, 

Черкаської, Хмельницької областей та міста Києва.  

 Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Нагородити  команди, переможці першості серед обласних команд: 

1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком - команду м. Києва (КПДЮ). 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня - команду Дніпропетровської області. 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня - команду Черкаської області. 

2. Нагородити переможців та призерів у класах моделей дипломами 

відповідних ступенів та медалями:  

клас «РЦБ»: 

І місце – Ткаченка Даніїла, члена команди Черкаської області; 

ІІ місце – Колопатіна Олександра, члена команди  м.Києва (КПДЮ); 

ІІІ місце – Толпиго Дмитра, члена команди Дніпропетровської області; 

       клас «РЦЕ 10СТ»: 

І місце – Ткаченка Даніїла, члена команди Черкаської області; 

ІІ місце – Давидяка Дениса, члена команди Тернопільської області; 

ІІІ місце – Корсакевича Валентина, члена команди Черкаської області; 

клас «ДТМ 10СТ»: 

І місце – Колопатіна Олександра, члена команди  м.Києва (КПДЮ); 
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ІІ місце – Толпиго Дмитра, члена команди Дніпропетровської області; 

ІІІ місце – Бикова Станіслава, члена команди Дніпропетровської області; 

        клас «ДТМ 10STOCK»: 

І місце – Голубка Олексія, члена команди  м. Києва (КПДЮ); 

ІІ місце – Буланова Іллю, члена команди Миколаївської області; 

ІІІ місце – Олексієнка Михайла, члена команди м. Києва (КПДЮ); 

          клас «ДТМ 10nitro»: 

І місце – Нікітенкова Вадима, члена команди  м. Києва (КПДЮ); 

ІІ місце – Кірпичева Дмитра, члена команди Хмельницької області; 

ІІІ місце – Сіренка Артема, члена команди Черкаської області; 

        клас «Ф-3»: 

І місце – Корсакевича Валентина, члена команди Черкаської області; 

ІІ місце – Косневича Кирила, члена команди Хмельницької області; 

ІІІ місце – Лютого Віктора, члена команди Одеської області; 

клас «Багі 2WDст»: 

І місце – Колопатіна Олександра, члена команди  м.Києва (КПДЮ); 

ІІ місце – Бикова Станіслава, члена команди Дніпропетровської області; 

ІІІ місце – Полосухіну Марію, члена команди Черкаської області; 

клас «Багі 4WDст»: 

І місце – Колопатіна Олександра, члена команди  м.Києва (КПДЮ); 

ІІ місце – Качура Антона, члена команди м.Києва (КПДЮ); 

ІІІ місце – Сізова Анатолія, члена команди Дніпропетровської області; 

        клас «Багі 10E»: 

І місце – Колопатіна Олександра, члена команди  м.Києва (КПДЮ); 

ІІ місце – Голубка Олексія, члена команди  м. Києва (КПДЮ); 

ІІІ місце – Лляного Івана, члена команди  м. Києва (КПДЮ).            

3.  Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти тренерів, що підготували команди - переможці змагань: 

Качура Віктора Валентиновича, тренера команди м. Києва (КПДЮ); 

Старікова Руслана Анатолійовича, тренера команди Дніпропетровської 

області; 

Ткаченка Олександра Валентиновича, тренера команди Черкаської області. 

4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

колективу Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і 

виховання за високий рівень підготовки та проведення змагань. 

5.-Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


