
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  

 

 

27.06.2016                                   м. Київ              № 06-20 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань  

учнівської молоді з судномодельного спорту  

(«S» – радіокеровані яхти) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 № 1360» з 24 по 27 червня у місті Черкаси були проведені 

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного спорту 

(«S» – радіокеровані яхти). 

У заході взяли участь 4 команди з Сумської, Черкаської, Одеської та 

Київської областей.  

Всього прийняло участь у змаганнях 27 учасників (серед них 4 тренера та 

9 суддів). 

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломом та кубком Українського державного центру позашкільної 

освіти І-го ступеня команду Клубу юних моряків м. Переяслав-Хмельницький 

Київської області (тренер Горбаченко Володимир Григорович). Членів команди 

дипломами Українського державного центру позашкільної освіти. 

1.2. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти ІІ-го 

ступеня збірну команду Черкаської області (тренер Коваль Андрій 

Володимирович). Членів команди дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

1.3. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти ІІІ-



го ступеня збірну команду Одеської області (тренер Кішубаєв Тімур Галі-

Аскарович). Членів команди дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

2. Нагородити дипломами та медалями Українського державного центру 

позашкільної освіти (відповідних ступенів) переможців:  

2.1. У класі моделей F5-Пю: 

за І місце – Погребного Віталія, члена команди Клубу юних моряків 

м. Переяслав-Хмельницького Київської області;  

за ІІ місце – Кішубаєву Ксенію, члена збірної команди Одеської області;  

за ІІІ місце – Нечаєва Дениса, члена збірної команди Черкаської області. 

2.2. У класі моделей F5-Ею: 

за І місце – Кішубаєву Ксенію, члена збірної команди Одеської області; 

за ІІ місце – Нечаєва Дениса, члена збірної команди Черкаської області;  

за ІІІ місце – Савченка Максима, члена збірної команди Черкаської 

області. 

2.3. У класі моделей F5-Мю: 

за І місце – Денисюка Ігоря, члена команди Клубу юних моряків м. 

Переяслав-Хмельницького Київської області; 

за ІІ місце – Нечаєва Дениса, члена збірної команди Черкаської області;  

за ІІІ місце – Кішубаєву Ксенію, члена збірної команди Одеської області. 

3. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти за високий рівень підготовки команди: 

Горбаченка Володимира Григоровича, тренера команди Клубу юних 

моряків м. Переяслав-Хмельницький Київської області; 

Коваля Андрія Володимировича, тренера збірної команди Черкаської 

області; 

Кішубаєва Тімура Галі-Аскаровича, тренера збірної команди Одеської 

області. 

4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Каданцеву Сергію Дмитровичу, головному судді змагань;    

колективу Центру дитячої та юнацької творчості м. Черкаси (директор 

Забєлін Олег Павлович); 

колективу Черкаської обласної організації товариства сприяння обороні 

України (голова Самойленко Микола Олексійович);  

колективу Розважально-оздоровчого комплексу «Бочка» (директор 

Арсенюк Олексій Максимович); 

колективу водної станції Черкаської обласної організації товариства 

сприяння обороні України. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Т.в.о. директора                                                                                 О. В. Педоренко 


