МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ
22 травня 2018 року

м. Київ

№ 05-15

Про підсумки проведення Відкритого
чемпіонату України з морських
багатоборств і акватлону серед
учнівської молоді
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
04.01.2018 № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти)», 18-22 травня ц. р. у місті
Києві на території водної станції оздоровлення, відпочинку та спорту управління
освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації було проведено Відкритий чемпіонат України з морських

багатоборств і акватлону серед учнівської молоді.
У заході взяли участь:
з морських багатоборств 10 команд (50 учасників) з ІваноФранківської, Київської, Львівської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської
областей та міста Києва;
з акватлону 16 команд (96 учасників) з Івано-Франківської, Київської,
Львівської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей
та міста Києва.
Відповідно до рішення суддівської колегії
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити переможців у командному заліку з морських
багатоборств:
1.1. Дипломом і кубком Українського державного центру позашкільної
освіти (далі – УДЦПО) І-го ступеня - команду Черкаської області;
1.2. Дипломом і кубком УДЦПО ІІ-го ступеня - команду міста Києва;
1.3. Дипломом і кубком УДЦПО ІІІ-го ступеня - команду Черкаської області.
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2. Нагородити переможців з морських багатоборств дипломами
відповідних ступенів та медалями УДЦПО 7 осіб:
I місце – команду Черкаської області (Свірідов Богдан, Бородій Владислав,
Мельник Даниїл, Юрко Владислав, Скринський Денис, Каданцев Сергій,
Снесар Лариса);
II місце – команду міста Києва (Крехович Данило, Лапко Владислав, Яценко
Кирило, Фесенко Олександр, Баган Артем, Шевцова Ольга, Загорія
В’ячеслава);
III місце – команду Черкаської області (Круть Максим, Паламарчук Максим,
Асонов Максим, Гіллмор Яків, Заїка Владислав, Каданцев Сергій, Ковальова
Ольга).
3. Нагородити переможців з акватлону дипломами відповідних
ступенів та медалями УДЦПО у наступних групах:
серед 6-7 класів:
I місце – Акулич Софія (м. Київ, ДЮСШ-25), Кривошеєв Денис (м. Київ,
ДЮСШ-25);
II місце – Ткаченко Дарія (Київська область, м. Бровари КДЮСШ), Іванов
Олег (м. Київ, ДЮСШ-25);
III місце – Дибченко Іванна (Черкаська область, КДЮСШ), Сенатос Ілля
(м. Київ, ДЮСШ-25).
серед 8-9 класів:
I місце – Гришина Марія (м. Київ, ДЮСК «Бригантина»), Власенко
Володимир (Київська область, м. Бровари КДЮСШ);
II місце – Ібрагімова Ніколь (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ),
Кошкодаров Ярослав (Київська область, м. Бровари КДЮСШ);
III місце – Чорнолоз Тая (м. Київ, ДЮСК «Бригантина»), Галліні Ілля (м.
Київ, ДЮСШ-25).
серед 10-11 класів:
I місце – Іванова Ганна (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ),
Сокирко Дмитро (м. Київ, ДЮСШ-25);
II місце – Лозова Анастасія (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ),
Пахоменков Олександр (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ);
III місце – Боровська Марія (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ),
Остащук Даниїл (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ).
абсолютна категорія:
I місце – Іванова Ганна (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ),
Сокирко Дмитро (м. Київ, ДЮСШ-25);
II місце – Гришина Марія (м. Київ, ДЮСК «Бригантина»), Пахоменков
Олександр (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ);
III місце – Лозова Анастасія (Херсонська область, м. Генічеськ КДЮСШ),
Власенко Володимир (Київська область, м. Бровари КДЮСШ).
.
4. Нагородити грамотами УДЦПО за популяризацію здорового
способу життя й особистий внесок у розвиток морських багатоборств серед
учнівської молоді, успішне проведення Відкритого чемпіонату України з
морських багатоборств та акватлону серед учнівської молоді:
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Загорія Станіслава Станіславовича - директора Дитячо-юнацького
спортивного клубу «Бригантина» управління освіти, молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
Дубовецького Юрія Олександровича - начальника управління освіти,
молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Орлову Ольгу Валентинівну – голову федерації морських багатоборств
та акватлону України;
Каданцева Сергія Дмитровича – заступника голови федерації морських
багатоборств та акватлону України, суддю міжнародної категорії, м. Черкаси;
Євстратова Андрія Олександровича – голову Генічеської районної ради
Херсонської області;
Носова Олександра Івановича – директора Генічеської комплексної
Дитячо-юнацької спортивної школи Генічеської районної ради
Херсонської області;
Воронцова Юрія Олексійовича – директора Херсонської комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи Херсонської обласної ради;
Попову Ірину Миколаївну – начальника відділу освіти Генічеської
районної державної адміністрації Херсонської області;
Семенюк Оксану Євгенівну – директора Середньої загальноосвітньої
школи № 140 управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації;
Мельника Сергія Борисовича – головного спеціаліста відділу
позашкільної освіти департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської
міської державної адміністрації;
Продан Анастасію Петрівну – головного спеціаліста управління молоді
та спорту департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської
державної адміністрації;
Мрачковського Юрія Станіславовича – голову Черкаського обласного
відділення фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»;
Тигова Олександра Олександровича - засновника та керівника
спортивно-патріотичного комплексу «Доброволець» с. Святопетрівське
Києво-Святошинського району Київської області;
Базиленка Сергія Олександровича - віце-президента громадської
організації «Спортивний клуб «Інтелект, краса, сила столиці України»;
Лішавського Володимира Гавриловича – почесного президента
федерації морських багатоборств та акватлону України;
Фіногенова Юрія Семеновича – начальника управління фізичної
культури і спорту Міністерства оборони України
Парахненка Анатолія Івановича – віце-президента громадської
організації «Спортивний клуб «Інтелект, краса, сила столиці України»;
Кана Юрія Борисовича – начальника управління з питань фізичної
культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації;
Лішенка Андрія Васильовича – віце-президента громадської організації
«Спортивний клуб «Інтелект, краса, сила столиці України».
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5. Оголосити подяку УДЦПО за допомогу в організації та проведенні
Відкритого чемпіонату України з морських багатоборств та акватлону серед
учнівської молоді та значний особистий внесок у розвиток морських
багатоборств у державі:
Загорія В’ячеславі Станіславівні, керівнику гуртка Дитячо-юнацького
спортивного клубу «Бригантина», судді національної категорії, м. Київ;
Захарчуку Івану Романовичу, завідуючому спортивним відділом
УДЦПО, президенту громадської організації «Спортивний клуб «Інтелект,
краса, сила столиці України», м. Київ;
Свинаренку Володимиру Петровичу, капітану катера водної станції
управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації;
Загорію Роману Миколайовичу, начальнику водної станції управління
освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Жукову Віталію Володимировичу, керівнику гуртка Дитячо-юнацького
спортивного клубу «Бригантина», судді першої категорії, м. Київ;
Стадник Олені Олександрівні, керівнику гуртка Дитячо-юнацького
спортивного клубу «Бригантина», судді національної категорії, м. Київ;
Коваленко Іванні Іванівні, заступнику начальника управління освіти,
молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Шевцовій Ользі В’ячеславівні, керівнику гуртка Дитячо-юнацького
спортивного клубу «Бригантина», судді національної категорії, м. Київ;
Снесар Ларисі В’ячеславівні, тренеру-викладачу Дитячо-юнацької
спортивної школи м. Черкаси, судді національної категорії;
Ковальовій Ользі Павлівні, директору Дитячо-юнацької спортивної
школи м. Черкаси, судді національної категорії;
Куриську Ігорю Васильовичу, помічнику ректора Таврійського
національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ;
Гельфанду Едуарду Юхимовичу, віце-президенту громадської
організації «Спортивний клуб «Інтелект, краса, сила столиці України»;
Ніколюку Миколі Миколайовичу, заступнику головного судді, судді
національної категорії, м. Київ;
Камінник Сергію Борисовичу, вчителю Спеціалізованої школи № 20
управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Худенку Валерію Івановичу, вчителю Спеціалізованої школи № 20
управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Бойко Софії Андріївні, судді першої категорії, Тернопільська область.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора з виховної роботи – Левіну І. Є.
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Директор

Г. А. Шкура

