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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

23.05.2021                                                 м. Київ                                     № 05-12 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді (молодші 

юнаки, старші юнаки) зі спортивної  

радіопеленгації (ІV ранг) 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)», з 21 по 23 травня 2021 року у 

місті Нетішин були проведені Всеукраїнські відкриті змагання учнівської 

молоді (молодші юнаки, старші юнаки) зі спортивної радіопеленгації (ІV ранг).  

У змаганнях взяли участь 85 учасників, 12 команд з 5 областей України: 

Вінницької, Львівської, Сумської, Хмельницької, Волинської та м. Києва.  

Згідно рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити команди: 

1.1. У командному залiку серед областей України: 

Дипломом 1-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) команду Хмельницької області; 

Дипломом 2-го ступеня - команду Вінницької області;  

Дипломом 3-го ступеня – команду Сумської області. 

1.2. У командному залiку серед колективiв України: 

Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО команду Сумської РСЮТ; 

Дипломом 2-го ступеня - команду Київського ПДЮ; 

Дипломом 3-го ступеня - команду Луцького ЦНТТУМ. 

2. Нагородити дипломами УДЦПО відповідних ступенів та медалями 

переможців змагань в особистому залiку: 

2.1. У діапазонi 3,5 МГц: 

за 1 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Степаніщева Артема, члена 

команди Вінницької області; 
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за 2 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Величко Кіріла, члена 

команди Хмельницької області області; 

за 3 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Ляховича Володимира, 

члена команди Вінницької області. 

за 1 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Лагутіна Кирила, члена  

команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Редьку Єгора, члена 

команди Сумської РСЮТ; 

за 3 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Стаценка Павла, члена 

команди Київського ПДЮ. 

за 1 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Синявського 

Івана, члена команди Хмельницької області; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Тихонкова 

Михайла, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Єрофєєва 

Гліба, члена команди Київського ПДЮ. 

за 1 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Пасічніка 

Богдана, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – 

Богуславського Олександра, члена команди Вінницького ОЦТТУМ; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Лапіна 

Данила, члена команди Вінницького ОЦТТУМ. 

за 1 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Бондарчук Анастасію, члена 

команди Київського ПДЮ; 

за 2 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Петровську Єлєну, члена 

команди Хмельницької області; 

за 3 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії  – Солоненко Аліну, члена 

команди Вінницької області. 

за 1 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Деремед Анну, члена 

команди Київського ПДЮ; 

за 2 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Мирошниченко Єлизавету, 

члена команди Сумської РСЮТ; 

за 3 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Задорожну Марину, члена 

команди Вінницької області. 

за 1 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Ковтун 

Анастасію, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Прокопюк 

Анастасію, члена команди Луцького ЦНТТУМ; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії до 14 років – Іщук Вікторію, 

члена команди Луцького ЦНТТУМ. 

за 1 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Пересадько 

Анну, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Приганович 

Єву, члена команди Хмельницької області;  
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за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Перхала 

Терасу, члена команди Львівської області. 

2.2. У діапазонi 144 МГц: 

за 1 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Ляховича Володимира, 

члена команди Вінницької області; 

за 2 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Антончика Владислава, 

члена команди Хмельницької області; 

за 3 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Муштука Данііла, члена 

команди Хмельницької області. 

за 1 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Лагутіна Кирила, члена 

команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Редьку Єгора, члена 

команди Сумської РСЮТ; 

за 3 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Філоненко Богдана, члена 

команди Вінницької області. 

за 1 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Синявського 

Івана, члена команди Хмельницької області; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Мовчанюка 

Назара, члена команди Нетішинського КЮТ; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Лемківа 

Павла, члена команди Львівської області. 

за 1 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) –  

Богуславського Олександра, члена команди Вінницького ОЦТТУМ; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Пасічніка 

Богдана, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Гнатюка 

Олексія, члена команди Вінницького ОЦТТУМ. 

за 1 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Петровську Єлєну, члена 

команди Хмельницької області; 

за 2 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Бондарчук Анастасію, члена 

команди Київського ПДЮ; 

за 3 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Бєлаш Жанну, члена команди 

Хмельницької області. 

за 1 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Мирошниченко Єлизавету, 

члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Корніюк Дарію, члена 

команди Вінницької області; 

за 3 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Деремед Анну, члена 

команди Київського ПДЮ. 

за 1 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) –Ковтун 

Анастасію, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Іщук 

Вікторію, члена команди Луцького ЦНТТУМ; 
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за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років)  – Пізюк Уляну, 

члена команди Вінницького ОЦТТУМ. 

за 1 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Пересадько 

Анну, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Приганович 

Єву, члена команди Хмельницької області; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Моружко 

Дарину, члена команди Волинської області. 

2.3. У спринті: 

за 1 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Ляховича Володимира, 

члена команди Вінницької області; 

за 2 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Муштука Данііла, члена 

команди Хмельницької області; 

за 3 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Степаніщева Артема, члена 

команди Вінницької області. 

за 1 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Чилія Дмитра, члена 

команди Луцького ЦНТТУМ; 

за 2 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Стаценко Павла, члена 

команди Київського ПДЮ; 

за 3 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Редьку Єгора, члена 

команди Сумської РСЮТ. 

за 1 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Тихонкова 

Михайла, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Мовчанюка 

Назара, члена команди Нетішинського КЮТ; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Тромсу 

Кирила, члена команди Київського ПДЮ. 

за 1 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Князєва 

Нікіту, члена команди Сумської області; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Пасічніка 

Богдана, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Гнатюка 

Олексія, члена команди Вінницького ОЦТТУМ. 

за 1 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Петровську Єлєну, члена 

команди Хмельницької області; 

за 2 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Бєлаш Жанну, члена команди 

Хмельницької області; 

за 3 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Бондарчук Анастасію, члена 

команди Київського ПДЮ. 

за 1 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Мирошниченко Єлизавету, 

члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Деремед Анну, члена 

команди Київського ПДЮ; 
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за 3 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Корніюк Дарію, члена 

команди Вінницької області. 

за 1 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Ковтун 

Анастасію, члена команди Сумської РСЮТ; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Прокопюк 

Анастасію, члена команди Луцького ЦНТТУМ; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Мілінчук 

Марію, члена команди Вінницької області. 

за 1 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Приганович 

Єву, члена команди Хмельницької області; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Чаруху Анну, 

члена команди Київського ПДЮ. 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Пересадько 

Анну, члена команди Сумської РСЮТ; 

3. Нагородити подяками УДЦПО керівників команд - призерів:  

Зеленюка Едуарда Вікторовича, тренера команди Вінницької області; 

Панчук Людмилу Сергіївну, тренера команди Хмельницької області; 

Редьку Максима Григоровича, керівника гуртка Сумської РСЮТ; 

Братчука Сергія Михайловича, керівника гуртка Київського Палацу дітей та 

юнацтва; 

Долинського Анатолія Євгеновича, керівника гуртка Луцького міського 

ЦНТТУМ; 

Зикову Лілію Іванівну та Пугача Михайла Івановича, тренерів команди  

Сумської області. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


