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22.02.2016                                   м. Київ                         № 02-08 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських змагань учнівської молоді 

на Кубок України з авіамодельного спорту  

«Кубок Небесної сотні» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 

№ 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» з 

19 по 22 лютого ц.р. у м. Києві на базі спортивного комплексу ТСОУ України 

«Чайка» проведено Всеукраїнські змагання учнівської молоді на Кубок України 

з авіамодельного спорту «Кубок Небесної сотні». 

У заході взяли участь 9 команд з Волинської, Київської, Миколаївської, 

Сумської, Хмельницької, Черкаської областей та міста Києва. 

Всього прийняло участь - 25 учасників. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

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

позашкільної освіти команду Сумської області; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Українського державного центру 

позашкільної освіти; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Авіамодельного клубу Центрального 

спортивного клубу Збройних сил України. 

2. Нагородити у класах моделей дипломами відповідних ступенів та медалями: 

 

у класі моделей F-2-I (дизельні двигуни 1,5 см): 
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I місце – Кузнецова Бориса, вихованця Комунального закладу Сумської 

обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; 

II місце – Міленіна Данилу, вихованця Українського державного центру 

позашкільної освіти; 

III місце – Чорного Івана, вихованця Авіамодельного клубу Центрального 

спортивного клубу Збройних Сил України». 

 

у класі моделей F-2-D (дизельні двигуни 2,5 см): 

I місце – Дудченко Кристину, вихованку Комунального закладу Сумської 

обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; 

II місце – Піскорського Ростислава, вихованця Станції юних техніків міста 

Умань,Черкаської області; 

III місце – Побийпеча Макара, вихованця Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

 

у класі моделей F-2-D (калильні двигуни 2,5 см): 

I місце – Чорного Дмитра, вихованця Авіамодельного клубу Центрального 

спортивного клубу Збройних Сил України»; 

II місце – Прокопова Назарія, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Міленіна Данилу, вихованця Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

3. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної освіти 

 керівників команд, які підготували призерів змагань: 

 Борсяка Георгія Анатолійовича, керівника гуртка Конотопської міської 

станції юних техників; 

 Міленіна Ігоря Миколайовича, керівника гуртка авіамоделювання 

Українського державного центру позашкільної освіти; 

 Левченка Олександра Миколайовича, тренера Авіамодельного клубу 

Центрального спортивного клубу Збройних Сил України. 

4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

за якісне судівство змагань: 

 Литвиненку Володимиру Павловичу, керівнику гуртка Комунального 

закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю; 

 Жуку Андрію Борисовичу, керівнику гуртка Комунального закладу 

Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю; 

 Ніколайко Наталії Юріївні, методисту Українського державного центру 

позашкільної освіти; 

 Садомову Дмитру Вікторовичу, судді національної категорії, м.Києва; 

 Яременко Дмитру Михайловичу, судді міжнародної категорії, м.Києва. 
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5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                            Г. А. Шкура 


