
 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

10.12.2021                         м. Київ                № 12-12 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнської виставки-конкурсу  

із історико-технічного стендового 

моделювання (заочної) 

 

 

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 обов’язковим виконанням вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021р. №954 (ЗМІНИ, що вносяться 

до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1236 і від 29 

червня 2021р. №677), з 22 жовтня по 10 грудня 2021 року була проведена 

Всеукраїнська виставка-конкурс із історико-технічного стендового 

моделювання (заочна). 

У заході взяли участь 85 учасників (274 моделі) 24 команди із: Волинської 

(2 команди), Дніпропетровської (4 команд), Донецької, Закарпатської, 

Кіровоградської (2 команди), Львівської, Рівненської (2 команди), Сумської, 

Харківської (2 команди), Хмельницької (4 команди) та Черкаської (2 команди) 

областей та м. Києва (2 команди).  

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) команди Хмельницького Палацу творчості 

дітей та юнацтва та Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області. 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради. 
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1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Кам'янець-Подільського Центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області. 

2. Нагородити переможців у номінаціях стендових моделей дипломами 

відповідних ступенів та кубками: 

2.1. У номінації «АВІАЦІЯ»: 

у категорії «гвинтова аваіація (1:144)»: 

за I місце – Баранова Юрія (модель «Кі-051 Sonia»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за II місце – Загребельного Андрія (модель «Р-63с»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за III місце – Котовича Дениса (модель «HE-111Zwilling»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва. 

у категорії «реактивна авіація (1:144)»: 

за I місце – Яроша Романа (модель «Кі-61»), вихованця Нововолинського 

ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за II місце – Явнюка Максима (модель «МД-11_КЛМ»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Лотоцького Ярослава (модель «МС-202»), вихованця 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради; 

за IIІ місце – Нарбута Василя (модель «F-15E»), вихованця Луцького 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради. 

у категорії «гвинтова авіація (1:72)»: 

за I місце – Кульчицького Михайла (модель «fairchild_UC123K»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Баранова Юрія (модель «Пе-8»), вихованця Комунальної 

організації «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області»; 

за II місце – Федина Михайла (модель «J2M3»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Кирика Дмитра (модель «бомбардувальник «Ілля Муромець», 

вихованця Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької 

області; 

за III місце – Красовську Анастасію (модель «Кі-61»), вихованку 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за III місце – Іванова Валентина (модель «Hs-123A»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області» 

за III місце – Федина Марка (модель «МС-202»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради;  

за III місце – Боборикіна Андрія (модель «Mitsubishi A6M2b «ZERO»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва. 
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у категорії «гелікоптер авіація (1:72)»: 

за I місце – Загребельного Андрія (модель «Мі 8мт - (Мі-17)»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за I місце – Яроцького Дмитра (модель «MH-53 Super Stelion»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за III місце – Чорного Давида (модель «Sea King»), вихованця 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області. 

у категорії «реактивна авіація (1:72)»: 

за I місце – Яроша Романа (модель «F-15E»), вихованця Нововолинського 

ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за I місце – Бушовського Костянтина (модель «F22-A Raptor»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області; 

за IIІ місце – Пеньковського Романа (модель «OA-10A “Warthog”»), 

вихованця Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької 

області. 

у категорії «гвинтова авіація (1:48)»: 

за I місце – Матвіюка Артема (модель «F6F5 Хелкет»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за I місце – Білика Назара (модель «Груман F4F-4 WILDCAT»), вихованця 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області; 

за I місце – Котовича Дениса (модель «supermarine Walrus MK1»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за I місце – Селезньова Андрія (модель «Focke Wulf Fw190 A8»), 

вихованця Київського палацу дітей та юнацтва; 

за II місце – Загребельного Андрія (модель «Кі-61»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за II місце – Ткачука Максима (модель «Р-61 Black Window»), вихованця 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради; 

за III місце – Барановa Юрія (модель «Do-215»), вихованця Комунальної 

організації «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області»; 

за III місце – Рачинського Данила (модель «Фінський трофейний літак        

І-153»), вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді». 

у категорії «реактивна авіація (1:48)»: 

за I місце – Дикого Романа (модель «МіГ-25РБТ»), вихованця 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за I місце – Кульчицького Михайла (модель «СУ-27»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за IІ місце – Чорного Давида (модель «F/A-18E Super Hornet»), вихованця 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області; 
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за IІI місце – Кирика Дмитра (модель «Фокке-Вульф Та 183»), вихованця 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області. 

2.2. У номінації «АВТОТЕХНИКА»: 

у категорії «Автотехника (1:35)»: 

за I місце – Дикого Романа (модель «КАМАЗ - 4311»), вихованця 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за I місце – Котовича Дениса (модель «Вантажний автомобіль ГАЗ-АА»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Щербатюка Егора (модель «Chevrolet Caprice Police Car»), 

вихованця Центральноукраїнського державного будинку художньої та 

технічної творчості м. Кропивницького; 

за II місце – Кирика Дмитра (модель «Бугатті Роял «Купе Наполеон»), 

вихованця Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької 

області; 

за IІ місце – Бушовського Костянтина (модель «Камаз Тайфун-К»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

за IІ місце – Аркуша Дмитра (модель «КАМАЗ»), вихованця Кам'янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

за IІ місце – Бушовського Костянтина (модель «Вантажівка М923А1»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області;  

за IІI місце – Федина Марка (модель «KHD S3000»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за IІI місце – Явнюка Максима (модель «пасажирський автобус ГАЗ-03-

30»), вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за IІI місце – Цімарного Єгора (модель «Mercedes-Benz 170V 

Tourenwagen»), вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за IІI місце – Барановa Юрія (модель «KHD S 3000»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за IІI місце – Ткачука Максима (модель «Військовий вантажний автомобіль 

М-925 U./S. AEMY STANDARD 5 t TRvck»), вихованця Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради. 

у категорії «Автотехника (1:72)»: 

за I місце – Сидуна Василя (модель «ЗиЛ-130 АПК-10»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за I місце – Шендерецького Тимофія (модель «ЗІЛ-130»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області; 

за І місце – Федина Михайла (модель «М-35»), вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 
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за ІІ місце – Яроша Романа (модель «БМ-21 Град»), вихованця 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за IIІ місце – Іванова Валентина (модель «G-4»), вихованця Комунальної 

організації «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області»; 

за IIІ місце – Лобанова Андрія (модель «Тягач MAZ 537»), вихованця 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської міської ради»; 

за IIІ місце – Пашкова Павла (модель «GMC CCKW-353 Dump Truck»), 

вихованця Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам`янської 

міської ради Дніпропетровської області; 

за IIІ місце – Новікова Михайла (модель «Тягач KZKT-537L»), вихованця 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської міської ради»; 

за IIІ місце – Дмитрієнка Михайла (модель «ЗиЛ-131 з причепом СМЗ-

810»), вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді. 

2.3. У номінації «АРТИЛЕРІЯ»: 

у категорії «Артилерія (1:35)»: 

за I місце – Дикого Романа (модель «Flak-18»), вихованця 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за I місце – Дороша Олексія (модель «Гаубиця Б-4»), вихованця Кам'янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

за I місце – Матвіюка Артема (модель «Pak 43-41»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за I місце – Марчука Дмитра (модель «Польова пушка ЗІС-3»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області; 

за II місце – Сидуна Василя (модель «2-см FLAK-38»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

у категорії «Артитлерія (1:72)»: 

за I місце – Явнюка Максима, Котовича Дениса, Кульчицького Михайла,  

Яроцького Дмитра (модель «залізнична гармата “Dora”»), вихованців 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Федина Марка (модель «ІСКАНДЕР-М»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за III місце – Коробка Олександра (модель «САУ M-10 Achilles»), 

вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за IIІ місце – Дмитрієнка Михайла (модель «FV-4005 Stage 2»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за IIІ місце – Кравчука Владислава (модель «САУ Marder III Ausf. M»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області. 

2.4. У номінації «БРОНЕТЕХНИКА»: 
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у категорії «Бронетехника (1:35)»: 

за I місце – Котовича Дениса (модель «Pz_Kpfw_IV»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за I місце – Красовську Анастасію (модель «КТО «Росомаха»), вихованку 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за I місце – Федина Марка (модель «БТР-80»), вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за I місце – Дмитрієнка Михайла (модель «модель Т34-85М»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за I місце – Федина Михайла (модель «М-3 Ліі»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Яроша Романа (модель «T-IV F1»), вихованця 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за II місце – Шендерецького Тимофія (модель «Jagdpanzer iv l70(a)»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

за II місце – Новікова Михайла (модель «Штурмтигр»), вихованця 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської міської ради»; 

за II місце – Загребельного Андрія (модель «Т-35А»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за II місце – Рачинського Данила (модель «Бронеавтомобіль «PUMA» 

Sdkfz 234/2»), вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за IІ місце – Лобанова Андрія (модель «Танк MERKAVA»), вихованця 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської міської ради»; 

за IІІ місце – Баранова Юрія (модель «Stug III»), вихованця Комунальної 

організації «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області». 

у категорії «Бронетехника (1:72)»: 

за I місце – Красовську Анастасію (модель «T-VI Тигр»), вихованку 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за I місце – Нарбута Василя (модель «БТР-3Е»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за I місце – Сидуна Василя (модель «BM-30 SMERCH»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за II місце – Дикого Романа (модель «М6 Бредлі»), вихованця 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за II місце – Таргонського Миколу (модель «Challeger 2 MBT»), вихованця 

Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за III місце – Матвіюка Артема (модель «Т-72Б1»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 
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за III місце – Пашкова Павла (модель «M4A3 Sherman»), вихованця 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області; 

за III місце – Цімарного Єгора (модель «Танк Toldi IIa»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за III місце – Яроша Романа (модель «Французький танк, French Battle tank 

B1 bis»), вихованця Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

за III місце – Нарбута Василя (модель «V-100»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. 

2.5. У номінації «ДІОРАМИ, ПЛОЩИНИ, ВІНЬЄТКИ»: 

у категорії «Діорами, площини, віньєтки (1:72)»: 

за I місце – Сидуна Василя (діорама «Підводний човен серії VII (c-41) в 

сухому доці»), вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

за I місце – Дмитрієнка Михайла (віньєтка «Десь на Західній Україні»), 

вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за II місце – Пеньковського Романа («Діорама. ЯК-1 Б»), вихованця 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області; 

за III місце – Сидуна Василя (віньєтка «Восьмае, сакавик, край дороги 

снеговик»), вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

за III місце – Чорного Давида («Діорама. Радянський винищувач Ла-

5ФН»), вихованця Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області; 

за III місце – Коробка Олександра («Діорама «Штурм Берліна»»), 

вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за III місце – Кирика Дмитра («Діорама «Спитфайр» Mk. VIII»), вихованця 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області; 

за III місце – Загребельного Андрія (модель «Надвечір’я»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за III місце – Шаповала Сергія (віньєтка «Оаза смерті»), вихованця 

Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради. 

у категорії «Діорами, площини, віньєтки(1:35)»: 

за I місце – Рачинського Данила (модель «Шлях до дому»), вихованця 

Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за I місце – Бушовського Костянтина, Аркуша Дмитра (діорама «Війна в 

Афгані»), вихованців Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області; 
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за I місце – Котовича Дениса (віньєтка «Проскурів 41р»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Щербатюка Єгора (віньєтка «Нарвалися»), вихованця 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості 

м. Кропивницького; 

за II місце – Красовську Анастасію (віньєтка «Шлях до дому»), вихованку 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за II місце – Сидуна Василя («Діорама «Дембельський акорд»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за II місце – Красицького Євгена (віньєтка «Артилеристи тримають 

оборону в місті»), вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва; 

за II місце – Корнилову Руслану (віньєтка «На риболовлю»), вихованку 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості 

м. Кропивницького; 

за II місце – Ткачука Максима (діорама «Блок-пост «Донбас-Україна»), 

вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради; 

за II місце – Іванова Кирила (віньєтка «Зненацький напад зимового 

ранку»), вихованця Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району міста Києва; 

за II місце – Матвіюка Артема (віньєтка «Мінометний розрахунок»), 

вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

обласної ради; 

за IІ місце – Лотоцького Ярослава (віньєтка «Афганістан 9-я рота»), 

вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради; 

за IІ місце – Остапішина Дмитра (віньєтка «Так починався Кривий Ріг»), 

вихованця Комунального закладу позашкільної освіти «Центр позашкільної 

освіти «Терни» Дніпропетровської області; 

за IIІ місце – Іванова Ростислава (діорама «Атака німецьких штурмовиків 

(1917-1918)»), вихованця Комунального закладу «Будинок творчості дітей та 

юнацтва» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області; 

за IIІ місце – Лащенка Данила (віньєтка «Light Tank 7TP»), вихованця 

Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за IIІ місце – Рачинського Данила (віньєтка «Німецька штурмова група»), 

вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за IIІ місце – Шаповала Сергія (віньєтка «Німецький піхотинець»), 

вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за IIІ місце – Дмитрієнка Михайла (віньєтка «Визволителі Ужгорода»), 

вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 
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за IIІ місце – Лобанова Андрія (віньєтка «Suzuki GSX750S Katana»), 

вихованця Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради». 

2.6. У номінації «ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ»: 

за I місце – Явнюка Максима (модель «Бронепоїзд «Смерть Фашизму»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Шендерецького Тимофія (модель «Panzerspähwagen P 204(f)»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

за II місце – Красовську Владиславу (модель «Платформа ППО»), 

вихованку Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

за III місце – Баранова Юрія (модель «BR 43»), вихованця Комунальної 

організації «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області»; 

за IIІ місце – Білого Олега (модель «Lokomotive BR 50»), вихованця 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради; 

за IIІ місце – Лобанова Андрія (модель «Броневагон»), вихованця 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської міської ради»; 

за IIІ місце – Бахарева Івана (модель «Ленінградська бронедрезина»), 

вихованця Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області. 

2.7. У номінації «ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ»: 

за I місце – Дикого Романа (модель «БМД-1П»), вихованця 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за I місце – Явнюка Максима (модель «АН 12»), вихованця Хмельницького 

Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за I місце – Федина Михайла (модель «ЗіЛ-131»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Загребельного Андрія (модель «Су-24М»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за IIІ місце – Шендерецького Тимофія (модель «МТ-ЛБ»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області; 

за IIІ місце – Ткачука Максима (модель «Танк Т-64 В»), вихованця 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради; 

за IIІ місце – Савченка Назара (модель «Mig -29/ 9-13»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області». 

2.8. У номінації «КОСМОС»: 

за I місце – Красовську Анастасію (модель «Шатл «Атлантіс»), вихованку 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 
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за II місце – Чишкевича Андрія (модель «Ракета-носій Восток-1»), 

вихованця Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької 

області; 

за III місце – Яроцького Дмитра (модель «Ціклон»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за III місце – Шереметьєва Артема (модель «Ракета «ARIANE 5»), 

вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради. 

2.9. У номінації «ПАПІР»: 

у категорії "папір (авіація)" 

за I місце – Кирика Дмитра (модель «Літак-винищувач F-84F 

Thunderstreak»), вихованця Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області; 

за I місце – Іванова Валентина (модель «Buffalo B-239»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за II місце – Білого Олега (модель «Літак «Тайфун»»), вихованця 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради; 

за IIІ місце – Кравчука Владислава (модель «Messerschmitt Me 262A-1 

«Schwalde»), вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області. 

 у категорії "папір (авто-бронетехніка)" 

за I місце – Іванова Ростислава (модель «VK 45.02(P) Ausf.B»), вихованця 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області; 

за I місце – Яроцького Дмитра (модель «комбаїн Е512»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Загребельного Андрія (модель «АМО Ф-15»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за IIІ місце – Пашкова Павла (модель «Mack MR NYFD»), вихованця 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області; 

за IIІ місце – Іванова Валентина (модель «Е-100»), вихованця Комунальної 

організації «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області»; 

за IIІ місце – Баранова Юрія (модель «Fennek»), вихованця Комунальної 

організації «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області»; 

за IIІ місце – Красовську Владиславу (модель «Автобус»), вихованку 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за IIІ місце – Таргонського Миколу (модель «КВ 45»), вихованця 

Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 
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за IIІ місце – Путятіна Костянтина (модель «Бронетранспортер SKOT-

2A»), вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

за IIІ місце – Савченка Назара (модель «Mersedes SSl/ 1928»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області». 

у категорії "папір (різне)" 

за I місце – Макєєву Єву (модель «Hrad Podle Sveho»), вихованку 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області; 

за II місце – Тихоход Юліану (модель «Паротяг»), вихованку Кам'янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

за II місце – Свинарика Івана (модель «Бойовий дроїд серії ООМ9 

Торговельної Федерації»), вихованця Старокостянтинівської міської станції 

юних техніків Хмельницької області; 

за IІ місце – Макєєву Єву (модель «Kagami Hiirag & Tsukasa Hiiragi (аніме 

Lucky Star)»), вихованку Комунального закладу «Будинок творчості дітей та 

юнацтва» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області; 

за IІ місце – Іванова Валентина (модель «Альтанка м. Суми»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за III місце – Стрельнікову Ельвіру (модель «Вікторі»), вихованку 

Комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»; 

за III місце – Рачинського Данила (модель «Полоцький собор»), вихованця 

Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за III місце – Бахарева Івана (модель «Плавбаза літаючих човнів 

Акіцусіма»), вихованця Комунального закладу «Будинок творчості дітей та 

юнацтва» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області; 

за IIІ місце – Красовську Владиславу (модель «Майн Крафт»), вихованку 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за IIІ місце – Козака Дмитра (модель «Біг Бен»), вихованця Будинку 

дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області. 

2.10. У номінації «ФЕНТЕЗІ, КАРАКАТИЦЯ»: 

у категорії «каракатиця» 

за I місце – Кульчицького Михайла (модель «Шнельбот с Комет»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Баранова Юрія (модель «Гаубиця «Арес» 1946 р.»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області». 

у категорії «фентезі)» 

за I місце – Красовську Анастасію (модель «Троль»), вихованку 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 
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за I місце – Дмитрієнка Михайла (модель «Вони не дотримувалися 

карантинних обмежень»), вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

за II місце – Федина Марка (модель «Амазонка»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за III місце – Жука Юрія (модель «Пегас»), вихованця Комунального 

закладу «Сокальська станція юних техніків» Сокальської міської ради 

Львівської області; 

за III місце – Марчука Дмитра (модель «Космічний літак»), вихованця 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області; 

за III місце – Шамрика Артема (модель «Міраж»), вихованця 

Комунального закладу «Сокальська станція юних техніків» Сокальської міської 

ради Львівської області. 

2.11. У номінації «ФІГУРИ»: 

у категорії «фігури (1:16)»: 

за I місце – Іванова Валентина (модель «SWAT»), вихованця Комунальної 

організації «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області»; 

за II місце – Ткачука Максима (модель «Французький гвардієць XVII cт.»), 

вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради; 

за II місце – Яроцького Дмитра (модель «Римський Легіонер»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Козакевича Артема (модель «Британський гвардієць»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

за II місце – Рачинського Данила (модель «Берсеркер»), вихованця 

Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за III місце – Шаповала Сергія (модель ««Трапер»»), вихованця 

Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за III місце – Лобанова Андрія (модель «Король Ніч»), вихованця 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської міської ради». 

у категорії «фігури (1:35)»: 

за I місце – Дмитрієнка Михайла (модель «Радянські козаки»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за II місце – Нарбута Василя (модель «Радянський солдат»), вихованця 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради; 

за II місце – Красовську Владиславу (модель «Радянський солдат»), 

вихованку Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 
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за III місце – Шереметьєва Артема (модель «Американський пілот»), 

вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради. 

2.12. У номінації «ФЛОТ»: 

у категорії «флот (С1; С2; С6)»: 

за I місце – Котовича Дениса (модель «HMS Roberts»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Рачинського Данила (модель «Китайська піратська джонка»), 

вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за III місце – Кравчука Владислава (модель «Крейсер Варяг»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області; 

за III місце – Таргонського Миколу (модель «USS CVN68 Nimitz»), 

вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за III місце – Дикого Романа (модель «Тритон-1М»), вихованця 

Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

за IIІ місце – Шереметьєва Артема (модель «Ракета O’Брайен»), вихованця 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради; 

за IIІ місце – Іванова Ростислава (модель «RNLI Severn Class Lifeboat»), 

вихованця Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області; 

за IIІ місце – Нищего Нікіту (модель «Німецький підводний човен 

«Сіхунд»»), вихованця Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області. 

у категорії «флот (С7)»: 

за II місце – Пеньковського Романа (модель «Великий торпедний катер 

проекту 183 «Большевик»»), вихованця Старокостянтинівської міської станції 

юних техніків Хмельницької області; 

за II місце – Яроцького Дмитра (модель «ВПК пр.183»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за III місце – Савченка Назара (модель «U-boot «Biber»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

за III місце – Загребельного Андрія (модель «К-222»), вихованця 

Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області». 

2.13. Нагородити спеціальним призом - Міленіна Данила (модель «Ка-52»), 

вихованця УДЦПО за оригінальність виконання моделі з руховими елементами 

та мультимедійними ефектами.  

2.14. Нагородити грамотою УДЦПО - Ткачука Максима (діорама «Блок-

пост «Донбас-Україна»), вихованця Комунального позашкільного навчального 
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закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради за 

прояви національно-патріотичного духу. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів конкурсу: 

Красовського Сергія Миколайовича, керівника гуртка історико-технічного 

стендового моделювання Нововолинського ліцея № 2 Нововолинської міської 

ради Волинської області; 

Гаркавенка Юрія Володимировича, керівника гуртка Хмельницького 

Палацу творчості дітей та юнацтва; 

Красовського Сергія Миколайовича, керівника гуртка історико-технічного 

стендового моделювання Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради; 

Сторожа Ігоря Михайловича, керівника гуртка Кам'янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості. 

4. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

Гаркавенку Юрію Володимировичу, головному судді конкурсу, керівнику 

гуртка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

Сорочинському Артуру Миколайовичу, судді конкурсу, голові колегії 

суддів ГО «Федерація судномоделізму і судномодельного спорту України»; 

Красовському Сергію Миколайовичу, судді конкурсу, керівнику гуртка 

історико-технічного стендового моделювання Нововолинського ліцея № 2 

Нововолинської міської ради Волинської області та Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

Ростокину Владиславу Миколайовичу, судді конкурсу, керівнику гуртка 

Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»; 

Цись Володимиру Віленовичу, судді конкурсу, керівнику гуртка 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості 

м. Кропивницького; 

Стельмаху Дмитру Володимировичу, судді конкурсу, керівнику гуртка 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи – Левіну І. Є. 

 

 

Директор                                                                                          Геннадій ШКУРА 


