
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

01.07.2018                                 м. Київ           № 07-01

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

Відповідно  до  пункту  104  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів  з  дітьми та  учнівською молоддю на 2018  рік,
затвердженого наказом МОН від 04.01.2018 № 12, з 27 червня по 01 липня 2018
року у м. Черкаси були проведені Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з судномодельного спорту («S» - радіокеровані яхти) (ІV ранг).

У  заході  взяли  участь  5 команд  з  Черкаської,  Одеської,  Донецької,
Дніпропетровської та Київської областей. 

Всього прийняло участь у змаганнях 30 учасників (серед них 5 тренерів
та 10 суддів).

Відповідно до рішення суддівської колегії

НАКАЗУЮ: 

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

освіти  (далі  –  УДЦПО)  І-го  ступеня  команду  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості м. Черкаси (тренер Коваль Андрій Володимирович). Членів команди
дипломами УДЦПО.

1.2.  Дипломом  УДЦПО  ІІ-го  ступеня  збірну  команду  Одеської  області
(тренер Кішубаєв Тімур Галі-Аскарович). Членів команди дипломами УДЦПО.

1.3.  Дипломом  УДЦПО  ІІІ-го  ступеня  команду  Клубу  юних  моряків
(гурток "Крейсерський яхтинг") м. Переяслав-Хмельницький Київської області
(тренер  Горбаченко  Володимира  Григоровича).  Членів  команди  дипломами
УДЦПО.

2.  Нагородити  дипломами  та  медалями  УДЦПО  відповідних  ступенів
переможців: 

2.1. У класі моделей F5-Пю:
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І  місце  –  Нечаєва  Дениса,  члена  команди Центру  дитячої  та  юнацької
творчості м. Черкаси; 

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

ІІІ  місце  –  Павелка  Олександра,  члена  команди  Центру  дитячої  та
юнацької творчості м. Черкаси.

2.2. У класі моделей F5-Ею:
І місце – Кішубаєву Ксенію, члена збірної команди Одеської області;
ІІ місце –  Муслімова Олега, члена команди Центру дитячої та юнацької

творчості м. Черкаси; 
ІІІ  місце  –  Походощука  Ріната,  члена  команди  Донецького  обласного

центру технічної творчості дітей та юнацтва.
2.3. У класі моделей F5-Мю:
І місце – Кішубаєву Ксенію, члена збірної команди Одеської області;
ІІ  місце – Нечаєва Дениса,  члена команди Центру дитячої  та юнацької

творчості м. Черкаси;
ІІІ  місце  –  Денисюка  Ігоря,  члена  команди  Клубу  юних  моряків

м.Переяслав-Хмельницький Київської області.
3. Нагородити грамотами УДЦПО за високий рівень підготовки команди:
Коваля  Андрія  Володимировича,  тренера  команди  Центру  дитячої  та

юнацької творчості м. Черкаси;
Кішубаєва  Тімура  Галі-Аскаровича,  тренера  збірної  команди  Одеської

області;
Горбаченка  Володимира  Григоровича, тренера  команди  Клубу  юних

моряків м. Переяслав-Хмельницький Київської області;
4. Оголосити подяку УДЦПО:
Ковалю  Андрію  Володимировичу, завідуючому  відділом  технічної

творчості,  природно-натуралістичної та спортивної роботи Центру дитячої та
юнацької творчості м. Черкаси, головному секретарю змагань;

Шестопаловій Вікторії Федорівні, методисту відділу спортивно-технічної
роботи  Донецького  обласного  центру  технічної  творчості  дітей  та  юнацтва,
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).

5.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
директора з виховної роботи – Левіну І. Є.

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура


