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28.10.2017р.                       м. Київ                        № 10-15 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнської виставки-конкурсу  

із історико-технічного стендового   

моделювання 

 

 

 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 26 по 28 жовтня 

ц.р. у м. Луцьку на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації відбулася Всеукраїнська виставка-конкурс із історико-технічного 

стендового моделювання. 

 У заході взяли участь 10 команд (27 учасників та 10 керівників команд) з: 

Волинської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Київської, 

Рівненської, Харківської та Хмельницької областей. На вистаці-конкурсі було 

представлено 282 моделі. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1.  Нагородити переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу із 

історико-технічного стендового моделювання: 

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

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) - команду Волинської області; 

 1.2. Дипломом ІІ-го ступеня - команду Київської області; 

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

 2.  Нагородити переможців у номінаціях стендових моделей 

дипломами відповідних ступенів та медалями: 

Вікова группа до 14 років 

у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:48): 

 I місце – Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 
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 II місце – Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Гонтара Леоніда, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва. 

у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:72): 

 I місце – Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 II місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 III місце – Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації. 

у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:144): 

 I місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 III місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області. 

у номінації «Авіація реактивна»(масштаб 1:48): 

 I місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Чіпчарук Єлізавету та Подолю Владислава, вихованців 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

        у номінації «Авіація реактивна»(масштаб 1:72): 

 I місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 II місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 ІІ місце - Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 III місце – Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації. 

          у номінації «Авіація геліокоптери»(масштаб 1:72): 

 I місце – Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 
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 II місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 III місце – Гонтара Леоніда, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва. 

          у номінації «Автомобільна техніка»(масштаб 1:35): 

 I місце – Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області. 

        у номінації «Автомобільна техніка»(масштаб 1:72): 

 I місце – Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Гонтара Леоніда, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Бронетехніка гусенична»(масштаб 1:35): 

 I місце – Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 II місце – Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 ІІ місце - Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 III місце – Гонтара Леоніда, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва. 

у номінації «Бронетехніка гусенична»(масштаб 1:72): 

 I місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Ковтонюка Романа, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області; 

 ІІІ місце - Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області. 
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у номінації «Бронетехніка колісна»(масштаб 1:35): 

 I місце – Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 II місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 III місце – Агейонока Дмитра, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 

Харківської міської ради». 

у номінації «Бронетехніка колісна»(масштаб 1:72): 

 I місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації. 

       у номінації «Збройні сили України»): 

 I місце – Тріщуна Валентина, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 II місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 ІІ місце - Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Лобанова Андрія, вихованця вихованця КЗ «Станція юних 

техників №3 Харківської міської ради». 

у номінації «Діорами, віньєтки»: 

 I місце – Ковтонюка Романа, вихованця Дубенської станції юних техніків 

Рівненської області; 

 II місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:16): 

 I місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Подолю Владіслава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Михайленка Назара, вихованця КЗ «Броварський центр дитячої 

та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:35): 

 I місце – Ковтонюка Романа, вихованця Дубенської станції юних техніків 

Рівненської області; 
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 II місце – Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Михайленка Назара, вихованця КЗ «Броварський центр дитячої 

та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:48): 

 I місце – Михайленка Назара, вихованця КЗ «Броварський центр дитячої 

та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області; 

 II місце – Вареника Назара, вихованця КЗ «Броварський центр дитячої та 

юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області; 

 III місце – Писаренка Андрія, вихованця КЗ «Броварський центр дитячої 

та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:72): 

 I місце – Ковтонюка Романа, вихованця Дубенської станції юних техніків 

Рівненської області; 

 II місце – Демидюка Володимира, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області; 

 III місце – Чіпчарук Єлізавету, вихованку Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

у номінації «Фентезі»: 

 I місце – Писаренка Андрія, вихованця КЗ «Броварський районний центр 

дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області; 

 II місце – Михайленка Назара, вихованця КЗ «Броварський центр дитячої 

та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Залізничний транспорт»: 

 I місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Лобанова Андрія, вихованця КЗ «Станція юних техників         

№3 Харківської міської ради»; 

 III місце – Агейонока Дмитра, вихованця КЗ «Станція юних техників     

№3 Харківської міської ради». 

у номінації «Флот підводний»: 

 I місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Протачука Романа та Мазурка Богдана, вихованців Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та 

молоді Волинської облдержадміністрації; 

 III місце – Зверєва Владислава, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 ІІІ місце - Красовську Анастасію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації. 
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  у номінації «Паперові моделі»: 

 I місце – Гонтара Леоніда, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 II місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Ковтонюка Романа, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області. 

  у номінації «Космічна техніка»: 

 I місце – Ковтонюка Романа, вихованця Дубенської станції юних техніків 

Рівненської області; 

 II місце – Демидюка Володимира, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області; 

 III місце – Чіпчарук Єлізавету, вихованку Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

Вікова группа 15-18 років 

         у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:48): 

 I місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 II місце – Томащуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 ІІ місце - Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Полянчука Назарія, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області. 

у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:72): 

 I місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Полянчука Назарія, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області;  

 ІІ місце - Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Соловенюка Назарія та Безпальчука Дмитра, вихованців 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

у номінації «Авіація реактивна»(масштаб 1:72): 

 I місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Каліберду Єгора, вихованця КЗ «Станція юних техників          

№3 Харківської міської ради»; 
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 III місце – Демидюка Володимира, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області. 

у номінації «Авіація реактивна»(масштаб 1:144): 

 I місце – Криворучка Віктора, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Полянчука Назарія, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області. 

         у номінації «Автомобільна техніка»(масштаб 1:35): 

 I місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 III місце – Шендерецького Максима, вихованця Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 ІІІ місце - Чіпчарук Єлізавету, вихованку Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

у номінації «Бронетехніка гусенична»(масштаб 1:35): 

 I місце – Полянчука Назарія, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 II місце – Шендерецького Максима, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 ІІ місце - Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 ІІІ місце - Соловенюка Назарія, вихованця Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Бронетехніка гусенична»(масштаб 1:72): 

 I місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Бронетехніка колісна»(масштаб 1:35): 

 I місце – Шендерецького Максима, вихованця Хмельницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 
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 III місце – Чіпчарук Єлізавету, вихованку Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

       у номінації «Збройні сили України»: 

 I місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Демидюка Володимира, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області; 

 ІІ місце - Подолю Владислава, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 III місце – Полянчука Назарія, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області. 

у номінації «Діорами, віньєтки»: 

 I місце – Демидюка Володимира, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області; 

 II місце – Чіпчарук Єлізавету, вихованку Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 ІІ місце - Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Бесагу Романа, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 ІІІ місце - Соловенюка Назарія, вихованця Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:35): 

 I місце – Демидюка Володимира, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області; 

 II місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Вареника Назара, вихованця КЗ «Броварський райнний центр 

дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Фентезі»: 

 I місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Вареника Назара, вихованця КЗ «Броварський райнний центр 

дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Залізничний транспорт»: 

 I місце – Каліберду Єгора, вихованця КЗ «Станція юних техників           

№3 Харківської міської ради»; 
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 II місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Полянчука Назарія, вихованця Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області. 

у номінації «Флот надводний»: 

 I місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

I I місце – Спасюка Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Ковтонюка Романа, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області. 

          у номінації «Паперові моделі»: 

 I місце – Шендерецького Максима, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Безпальчука Дмитра, вихованця Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської; 

 III місце – Демидюка Володимира, вихованця Дубенської станції юних 

техніків Рівненської області; 

 ІІІ місце - Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 3.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного стендового 

моделювання: 

 Красовського Сергія Миколайовича, керівника гуртка Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді 

Волинської облдержадміністрації; 

 Маєвського Олександра Івановича, керівника Клубу військово-історичної 

мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 Костюка Дениса Володимировича, керівника гуртка Кам’янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості. 

 4. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного стендового 

моделювання колективу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації (директор 

Стельмащук І.А). 

5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство виставки-конкурсу: 

 Красовському Сергію Миколайовичу, керівника гуртка Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді 

Волинської облдержадміністрації; 

 Барону Володимиру Степановичу, керівнику гуртка КЗ «Станція юних 

техників №3 Харківської міської ради»; 
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Гаркавенку Юрію Володимировичу, керівнику гуртка Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Костюку Денису Володимировичу, керівнику гуртка Кам’янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

Ляшуку Михайлу Леонідовичу, керівнику гуртків історико-технічного 

стендового моделювання та трасового автомоделювання Володимир-

Волинського центру позашкільної освіти; 

Маєвському Олександру Івановичу, керівнику Клубу військово-

історичної мініатюри «Десна» Центру позашкільної освіти Броварського 

навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; 

 Морозу Валерію Петровичу, керівнику гуртка КЗ «Броварський райнний 

центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської 

області; 

 Музичуку Андрію Онуфрійовичу, керівнику судномодельного гуртка 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки 

та молоді Волинської облдержадміністрації; 

 Стельмаху Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Шафікову Михайлу Рамілійовичу, керівнику гуртка Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської; 

 6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 
 


