
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

12.09.2016р.                       м. Київ                        № 09-05 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських змагань учнівської молоді 

з авіамодельного спорту  

(радіокеровані моделі) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.05.2016р. № 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти та науки 

від 25.12.2015. №1360» з 09 по 12 вересня ц. р. у місті Малині Житомирської 

області на базі Малинського міського центру науково-технічної творчості 

відбулися Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту 

(радіокеровані моделі). 

У заході взяли участь 8 команд (33 учасника) з: Вінницької, 

Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Полтавської, Хмельницької 

областей та міста Києва. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

 1.  Нагородити переможців у командній першості: 

1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) команду Київської області; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду міста Києва; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Вінницької області. 

 2. Нагородити переможців у класах моделей дипломами відповідних 

ступенів та медалями: 

у категорії радіокерованих пілотажних літаків: 

I місце – Гаха Віктора, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва; 
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II місце – Баранова Георгія, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва; 

III місце – Гаха Олексія, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва. 

у категорії перегонів радіокерованих літаків: 

I місце – Биковця Євгена та Тимошенка Віталія, вихованців КЗКОР «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

II місце – Тарасенка Івана та Вереса Дмитра, вихованців Малинського міського 

центру науково-технічної творчості Житомирської області; 

III місце – Керницького Дмитра та Когута Миколу, вихованців Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді. 

у категорії напівкопій радіокерованих літаків: 

I місце – Горобця Олексія, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

II місце – Богацького Олександра, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді»; 

III місце – Гаха Олексія, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва. 

у категорії «повітряного бою» радіокерованих літаків: 

I місце – Горбаня Вадима та Козирьова Максима, вихованців Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради; 

II місце – Березу Іллю та Андрійчука Владислава, вихованців Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Сісевича Сергія та Вереса Дмитра, вихованців Малинського міського 

центру науково-технічної творчості Житомирської області. 

 3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів змагань: 

 Локайчука Віталія Васильовича, керівника авіамодельного гуртка 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області; 

 Назаренка Леоніда Івановича, керівника авіамодельного гуртка Центру 

творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва; 

 Водзянівського Олександра Миколайовича, керівника авіамодельного 

гуртка Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді. 

 4. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення змагань: 

колективу Малинського міського центру науково-технічної творчості 

Житомирської області (директор Савченко А.В). 

5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

 Безсмертному Юрію Васильовичу, судді міжнародної категорії, м. Київ; 

 Барановському Сергію Павловичу, методисту Малинського міського 

центру науково-технічної творчості Житомирської області; 

 Когуту Олегу Миколайовичу, судді першої категорії, місто Вінниця; 
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 Яхоніну Євгену Володимировичу, керівнику гуртка Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

 Конченку Дмитру Вікторовичу, керівнику авіамодельного гуртка Станції 

юних техників міста Білої Церкви Київської області; 

 Фирсову Ігорю Івановичу, керівнику авіамодельного гуртка Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради; 

 Коротаєву Олександру Володимировичу, керівнику гуртка КНПЗ 

«Будинок творчості дітей та юнацтва м. Покрова» Дніпропетровської області; 

 Войнаровському Богдану Борисовичу, судді першої категорії, місто Київ. 

 6. Контроль за виконанням покласти на заступника директора з виховної 

роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г. А. Шкура 


