
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

08.07.2018                                 м. Київ           № 07-05

Про підсумки проведення Всеукраїнських 
відкритих змагань учнівської молоді (юніори) 
з судномодельного спорту («S» – радіокеровані яхти)

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік,  затвердженого
наказом МОН від 04.01.2018 № 12, з 06 по 08 липня 2018 р. у м. Одеса були
проведені  Всеукраїнські  відкриті  змагання  учнівської  молоді  (юніори)  з
судномодельного спорту («S» - радіокеровані яхти) (ІV ранг). 

У  заході  взяли  участь  команди  з  Одеської,  Миколаївської,  Черкаської
областей та м. Києва.

Всього прийняло участь у змаганнях 24 учасника (серед них 4 тренера та
5 суддів).

Відповідно до рішення суддівської колегії

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити:
1.1. Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної

освіти І-го ступеня - команду Центру дитячої та юнацької творчості м. Черкаси
(тренер  Коваль  Андрій  Володимирович).  Членів  команди  дипломами
Українського державного центру позашкільної освіти.

1.2. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти ІІ-го
ступеня - команду м. Одеси (тренер Кішубаєв Тімур Галі-Аскарович).  Членів
команди дипломами Українського державного центру позашкільної освіти.

1.3. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти ІІІ-го
ступеня - команду Міської станції юних техніків м. Миколаєва (тренер Гурський
Олександр Васильович). Членів команди дипломами Українського державного
центру позашкільної освіти.

2.  Нагородити  переможців  дипломами  та  медалями  Українського
державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів: 

2.1. У класі моделей F5-Пю:



за І місце – Муслімова Олега, члена команди Центру дитячої та юнацької
творчості м. Черкаси; 

за ІІ місце – Трегубенка Олександра, члена команди Міської станції юних
техніків м. Миколаєва; 

за ІІІ місце – Семенова Іллю, члена команди м. Києва.
2.2. У класі моделей F5-Ею:
за І місце – Муслімова Олега, члена команди Центру дитячої та юнацької

творчості м. Черкаси;
за ІІ місце – Бистрого Дмитра, члена команди Центру дитячої та юнацької

творчості м. Черкаси; 
за ІІІ місце – Трегубенка Олександра, члена команди Міської станції юних

техніків м. Миколаєва.
2.3. У класі моделей Dragon Force 65:
за І місце – Бистрого Дмитра, члена команди Центру дитячої та юнацької

творчості м. Черкаси;
за ІІ місце – Щербину Микиту, члена команди м. Одеси; 
за ІІІ місце – Трегубенка Олександра, члена команди Міської станції юних

техніків м. Миколаєва.
3. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної

освіти за високий рівень підготовки команди:
Коваля  Андрія  Володимировича,  тренера  команди  Центру  дитячої  та

юнацької творчості м. Черкаси;
Кішубаєва Тімура Галі-Аскаровича, тренера команди м. Одеси;
Гурського  Олександра  Васильовича, тренера  команди  Міської  станції

юних техніків м. Миколаєва.
4.  Оголосити  подяку  Українського  державного  центру  позашкільної

освіти:
керівництву державного підприємства «Чорноморський яхт-клуб»;
Вітрильній федерації Одеської області;
колективу інтернет-магазину Radiosailing.in.ua (директор Кішубаєв Тімур

Галі-Аскарович).
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Т.в.о. директора                                                                                         І. Є. Левіна


