
 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

25.08.2019                                   м. Київ              № 08-26 
 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань на Кубок України 

учнівської молоді (юніори) з судномодельного спорту  

(«S» – радіокеровані яхти) 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.2019 

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

21.11.2018 № 1292», з 22 по 25 серпня 2019 року у м. Дніпро були проведені 

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) на Кубок України з 

судномодельного спорту («S» - радіокеровані яхти) (ІV ранг). 

У заході взяли участь 5 команд з Дніпропетровської, Одеської, 

Миколаївської, Черкаської, Київської областей. 

Всього прийняло участь у змаганнях 20 учасників (серед них 5 тренерів 

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-керівник 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-керівник Кішубаєв Тімур Галі-Аскарович). 

Членів команди дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти. 

1.3. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти ІІІ-

го ступеня команду комунального закладу «Броварський районний центр 

дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області 

(тренер-керівник Квартірмейстер Віталій Володимирович). 
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2. Нагородити переможців дипломами та медалями Українського 

державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів:  

2.1. У класі моделей F5-Пю: 

за І місце – Нечаєва Дениса, члена команди Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Черкаси;  

за ІІ місце – Максимчука Єгора, члена команди м. Одеса;  

за ІІІ місце – Павелка Олександра, члена команди Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Черкаси. 

2.2. У класі моделей F5-Ею: 

за І місце – Максимчука Єгора, члена команди м. Одеса; 

за ІІ місце – Нечаєва Дениса, члена команди Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Черкаси;  

за ІІІ місце – Павелка Олександра, члена команди Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Черкаси. 

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. Одеса; 

Квартірмейстера Віталія Володимировича, тренера команди 

комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької 

творчості» Броварської районної ради Київської області. 

4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

колективу Комунального позашкільного навчального закладу «Міська 

станція юних техніків» Дніпровської міської ради (директор Луценко О. О.); 

Єгорову Миколі Вадимовичу, головному судді змагань, судді 

національної категорії з судномодельного спорту; 

Купар Маргариті Аркадіївні, судді змагань, завідувачу організаційно-

масового відділу Комунального позашкільного навчального закладу «Міська 

станція юних техніків» Дніпровської міської ради; 

Андросовій Вікторії Миколаївні, судді змагань, методисту відділу 

спортивно-технічної роботи Донецького обласного центру технічної творчості 

дітей та юнацтва;  

Желєзнову Сергію, судді змагань, керівнику судномодельного гуртка 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних 

техніків» Дніпровської міської ради.  

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.  

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


