МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(УДЦПО)

НАКАЗ
22.07.2022

м. Київ

№ 07-02

Про підсумки проведення Всеукраїнських
відкритих змагань учнівської молоді (юніори)
з судномодельного спорту «NS» – моделі до 600мм)
присвячених Дню Військово-Морських Сил
Збройних Сил України
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021
року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)», з 13 по 22 липня 2022 року було
проведено Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з
судномодельного спорту «NS» – моделі до 600мм) присвячені Дню ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України.
У заході взяли участь 12 команд з Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської, Тернопільської,
Херсонської областей та міста Києва.
Всього взяли участь 101 учасник з 130 моделями, 12 керівників команд, 32
тренера, 11 суддів.
Відповідно до рішення суддівської колегії
Н А К А З У Ю:
1. Нагородити у командній першості:
1.1. Дипломом УДЦПО 1-го ступеня збірну команду Житомирської області
(керівник команди – Зубчик Сергій Федорович, тренери – Василенко
Володимир Володимирович, Рудаков Ігор Михайлович, Фещенко Андрій
Олександрович, Васьківський Володимир Анатолійович, Криворучко Євгеній
Георгійович, Комареус Володимир Михайлович).
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1.2. Дипломом УДЦПО 2-го ступеня команду Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради (керівник команди – Кадлубицький Павло Іванович,
тренер Музичук Андрій Онуфрійович).
1.3. Дипломом УДЦПО 3-го ступеня збірну команду міста Києва (керівник
команди – Гаєвський Михайло Леонідович, тренери – Костюк Ілля Павлович,
Вилко Олег Володимирович, Ашихмін Павло Геннадійович, Наливайко Валерій
Савелійович, Марченко Владислав Володимирович, Сердюк Олексій
Андрійович, Пасхалова Лариса Олексіївна).
2. Нагородити у особистій першості дипломами УДЦПО відповідних
ступенів:
2.1. У класі моделей F2-A:
за І місце – Хрістодорова Максима, вихованця комунального закладу
«Міський Центр дитячої творчості» м. Білгород-Дністровський;
за І місце – Верхломчука Дениса, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за І місце – Матвійчука Андрія, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за І місце – Волошина Олександра, вихованця комунального закладу
«Центр позашкільної освіти» Радомишльської міської ради Житомирської
області;
за І місце – Хрістодорова Івана, вихованця комунального закладу «Міський
Центр дитячої творчості» м. Білгород-Дністровський;
за ІІ місце – Петрище Давида, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
за ІІ місце – Ніколаєва Артема, вихованця Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
за ІІ місце – Чернова Платона, вихованця Київського палацу дітей та
юнацтва;
за ІІ місце – Микитюка Ярослава, вихованця Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
за ІІ місце – Горбатюк Діану, вихованку гуртка Суслівського ліцею
Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської
області;
за ІІ місце – Нікітенка Ярослава, вихованця Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
за ІІ місце – Струменського Олексія, вихованця Українського державного
центру позашкільної освіти;
за ІІІ місце – Анікіну Ольгу, вихованку комунального закладу «Будинок
творчості дітей та юнацтва» Кам'янської міської ради;
за ІІІ місце – Онікієнка Володимира, вихованця Коростишівської міської
станції юних техніків;
за ІІІ місце – Півеня Тимофія, вихованця комунального закладу «Будинок
творчості дітей та юнацтва» Кам'янської міської ради;
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за ІІІ місце – Макарову Ольгу, вихованку комунального закладу
позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського
району м. Києва»;
за ІІІ місце – Селезньова Дмитра, вихованця комунального закладу
позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського
району м. Києва»;
за ІІІ місце – Ништу Івана, вихованця комунального закладу позашкільної
освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва»;
за участь – Пастуха Віталія, вихованця Тернопільського обласного
комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської
молоді;
за участь – Стефанишина Артема, вихованця Тернопільського обласного
комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської
молоді;
за участь – Федіва Едгара, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»
Заліщицької міської ради;
за участь – Гавриляка Олександра, вихованця комунального закладу
«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної
ради;
за участь – Бойчука Валентина, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»»
Заліщицької міської ради;
за участь – Виждова Сергія, вихованця комунального закладу «Центр
науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
за участь – Паньківа Дмитра, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»»
Заліщицької міської ради;
за участь – Шевчука Сергія, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»»
Заліщицької міської ради;
за участь – Горлова Іллю, вихованця комунального закладу «Центр
науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
за участь – Наймушина Станіслава, вихованця гуртка Херсонської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 Херсонської міської ради;
за участь – Дзюбу Сергія, вихованця Вишнівського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області;
за участь – Дяченка Ростислава, вихованця Яготинського будинку дитячої
та юнацької творчості Яготинської міської ради.
2.2. У класі моделей F4-B:
за участь – Зінов'єва Олександра, вихованця Київського палацу дітей та
юнацтва;
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за участь – Жлуховського Антона, вихованця комунальної установи «Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»
Заліщицької міської ради;
за участь – Водяницького Євгена, вихованця Київського палацу дітей та
юнацтва;
за участь – Сімоненка Олександра, вихованця Київського палацу дітей та
юнацтва;
за участь – Деревицького Владислава, вихованця Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
2.3. У класі моделей F4-C:
за І місце – Приходженка Валерія, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області;
за І місце – Лапаня Дмитра, вихованця комунальної організації (установи,
закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
за ІІ місце – Петрище Давида, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
за ІІ місце – Жалдака Дмитра, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
за ІІ місце – Шковелюка Назара, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за ІІ місце – Свічкаря Володимира, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської
ради;
за ІІ місце – Полякова Андрія, вихованця Бердичівського Центру
позашкільної освіти ім. О. Разумкова;
за ІІ місце – Сороку Івана, вихованця Коростишівської міської станції
юних техніків;
за ІІ місце – Хрістодорова Івана, вихованця комунального закладу
«Міський Центр дитячої творчості» м. Білгород-Дністровський;
за ІІ місце – Невгада Влада, вихованця комунального закладу позашкільної
освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва»;
за ІІ місце – Тагільцева Дмитра, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської
ради;
за ІІ місце – Ткачука Микиту, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області;
за ІІІ місце – Детільє Даніїла, вихованця Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
за ІІІ місце – Семеренка Володимира, вихованця комунального закладу
позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського
району м. Києва»;
за ІІІ місце – Жуковського Дмитра, вихованця гуртка Суслівського ліцею
Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської
області;
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за ІІІ місце – Філіповського Андрія, вихованця Київського палацу дітей та
юнацтва;
за ІІІ місце – Пирогову Анастасію, вихованку «Центру позашкільної
роботи» Новомосковської міської ради;
за ІІІ місце – Астахова Данила, вихованця комунального позашкільного
навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Павлоградської
міської ради;
за ІІІ місце – Кудріна Артема, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області;
за участь – Сердюка Володимира, вихованця комунального позашкільного
навчального закладу «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської
ради;
за участь – Пурея Владислава, вихованця Будинку дитячої творчості
Новокаховської міської ради Херсонської області;
за участь – Оніпнюка Олександра, вихованця Полтавського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної
ради;
за участь – Бобира Івана, вихованця Вишнівського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області.
2.4. У класі моделей F2-S:
за ІІІ місце – Голубенка Нікіту, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва.
2.5. У класі моделей EP:
за І місце – Притулу Владислава, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
за ІІ місце – Гончаренка Дениса, вихованця Київського палацу дітей та
юнацтва;
за ІІ місце – Притулу Владислава, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
за ІІ місце – Голубенка Нікіту, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
за участь – Жалдака Георгія, вихованця комунальної організації (установи,
закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва.
2.6. У класі моделей EK-600:
за І місце – Сороку Івана, вихованця Коростишівської міської станції юних
техніків;
за І місце – Поліщука Артема, вихованця комунального закладу «Центр
позашкільної освіти» Радомишльської міської ради Житомирської області;
за І місце – Хомяка Микиту, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за ІІ місце – Гонту Олексія, вихованця Бердичівського Центру
позашкільної освіти ім. О. Разумкова;
за ІІ місце – Андріяшика Тихона, вихованця Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
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за ІІІ місце – Пахолюка Назарія, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за ІІІ місце – Міхалевич Глафіру, вихованку Київського палацу дітей та
юнацтва;
за ІІІ місце – Кудріна Артема, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області;
за ІІІ місце – Нагорного Олексія, вихованця Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
за ІІІ місце – Буртового Данила, вихованця комунального закладу
«Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської міської ради;
за участь – Пашкевича Дмитра, вихованця гуртка Голопристанського
ліцею № 4 Голопристанської міської ради Херсонської області;
за участь – Наймушина Станіслава, вихованця гуртка Херсонської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 Херсонської міської ради;
за участь – Ніколаєнка Артема, вихованця Тернопільського обласного
комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської
молоді;
за участь – Шереметьєва Артема, вихованця комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської
ради;
за участь – Хвалу Олександра, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»»
Заліщицької міської ради;
за участь – Тарасова Данила, вихованця комунального закладу «Центр
науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
за участь – Савчинського Івана, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»»
Заліщицької міської ради;
за участь – Чайку Маряна, вихованця Чортківського міського
комунального закладу «Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради
Тернопільської області;
за участь – Бондаря Ярослава, вихованця комунального позашкільного
навчального закладу «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської
ради;
за участь – Грищенка Савелія, вихованця Вишнівського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області;
за участь – Пастуха Станіслава, вихованця Тернопільського обласного
комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської
молоді;
за участь – Балицького Дениса, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»
Заліщицької міської ради;
за участь – Кудреватиха Сергія, вихованця Яготинського будинку дитячої
та юнацької творчості Яготинської міської ради;
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за участь – Ніколаєва Артема, вихованця Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
за участь – Микитюка Ярослава, вихованця Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.
2.7. У класі моделей EH-600:
за І місце – Литвиненка Артема, вихованця комунального закладу «Центр
позашкільної освіти» Радомишльської міської ради Житомирської області;
за І місце – Кудріна Артема, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області;
за ІІ місце – Кльоц Сюзанну, вихованку гуртка Суслівського ліцею
Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської
області;
за ІІ місце – Романюк Варвару, вихованку Коростишівської міської станції
юних техніків;
за ІІ місце – Детільє Даніїла, вихованця Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
за ІІ місце – Пахолюка Назарія, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за ІІ місце – Білаша Євгенія, вихованця Житомирського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
за ІІ місце – Чупілку Максима, вихованця комунального закладу «Будинок
творчості дітей та юнацтва» Кам'янської міської ради;
за ІІІ місце – Шковелюка Назара, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за ІІІ місце – Тарасова Данила, вихованця комунального закладу «Центр
науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
за ІІІ місце – Ткачука Микиту, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області;
за ІІІ місце – Польчина Павла, вихованця Київського палацу дітей та
юнацтва;
за участь – Андріяшика Тихона, вихованця Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
за участь – Держируку Юрія, вихованця комунального позашкільного
навчального закладу «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської
ради;
за участь – Козьмука Михайла, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»»
Заліщицької міської ради;
за участь – Гетьманського Олексія, вихованця комунального закладу
«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної
ради;
за участь – Бичковського Владислава, вихованця Тернопільського
обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та
учнівської молоді;
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за участь – Кравчука Данила, вихованця Тернопільського обласного
комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської
молоді;
за участь – Усенка Ростислава, вихованця Полтавського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради;
за участь – Гаврилюка Глеба, вихованця Чортківського міського
комунального закладу «Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради
Тернопільської області;
за участь – Довбуша Максима, вихованця Яготинського будинку дитячої та
юнацької творчості Яготинської міської ради;
за участь – Скрипника Івана, вихованця комунальної установи - «Заклад
позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»
Заліщицької міської ради;
за участь – Кирпича Марата, вихованця Вишнівського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області;
за участь – Грищенка Савелія, вихованця Вишнівського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області;
за участь – Дзюбу Сергія, вихованця Вишнівського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області;
за участь – Бобира Івана, вихованця Вишнівського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області.
2.7. У класі моделей EL-600:
за І місце – Татунця Єгора, вихованця Бердичівського Центру
позашкільної освіти ім. О. Разумкова;
за ІІ місце – Хомяка Микиту, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за ІІ місце – Проводнюка Олега, вихованця гуртка Суслівського ліцею
Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської
області;
за ІІ місце – Шатила Казіміра, вихованця комунального закладу «Центр
позашкільної освіти» Радомишльської міської ради Житомирської області;
за ІІ місце – Верхломчука Дениса, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за ІІІ місце – Хрістодорова Івана, вихованця комунального закладу
«Міський Центр дитячої творчості» м. Білгород-Дністровський;
за ІІІ місце – Ткачука Микиту, вихованця позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області;
за ІІІ місце – Онікієнка Володимира, вихованця Коростишівської міської
станції юних техніків;
за ІІІ місце – Нікітенка Владсилава, вихованця Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
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за ІІІ місце – Півеня Тимофія, вихованця комунального закладу «Будинок
творчості дітей та юнацтва» Кам'янської міської ради;
за участь – Лебідь Олену, вихованку комунального позашкільного
навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Павлоградської
міської ради;
за участь – Грищенка Савелія, вихованця Вишнівського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області;
за участь – Льодіна Дениса, вихованця Яготинського будинку дитячої та
юнацької творчості Яготинської міської ради.
3. Нагородити грамотами УДЦПО за високий рівень підготовки команди:
Зубчика Сергія Федоровича, керівника гуртка комунального закладу
«Центр позашкільної освіти» Радомишльської міської ради Житомирської
області;
Василенка Володимира Володимировича, керівника гуртка Суслівського
ліцею Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської
області;
Рудакова Ігоря Михайловича, керівника гуртка Коростишівської міської
станції юних техніків;
Фещенка Андрія Олександровича, керівнику гуртка Коростишівської
міської станції юних техніків;
Васьківського Володимира Анатолійовича, директора, керівника гуртка
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської
молоді;
Криворучка Євгенія Георгійовича, керівника гуртка Бердичевського
Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова;
Комареуса Володимира Михайловича, керівника гуртків комунального
закладу позашкільної освіти «Обласний центр дитячої та юнацької творчості»
Житомирської обласної ради;
Кадлубицького Павла Івановича, керівника гуртків Центру позашкільної
освіти Волинської обласної ради;
Музичука Андрія Онуфрійовича, керівника гуртків Центру позашкільної
освіти Волинської обласної ради;
Гаєвського Михайла Леонідовича, керівника гуртка комунальної
організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
Сердюка Олексія Андрійовича, тренера гуртка комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
Марченка Владислава Володимировича, тренера гуртка комунальної
організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
Костюка Іллю Павловича, керівника гуртка Київського палацу дітей та
юнацтва;
Вилка Олега Володимировича, керівника гуртка Київського палацу дітей
та юнацтва;
Ашихміна Павла Геннадійовича, керівника гуртка Київського палацу дітей
та юнацтва;
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Наливайка Валерія Савелійовича, керівника гуртка комунального закладу
позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського
району м. Києва»;
Пасхалову Ларису Олексіївну, керівника гуртка Українського державного
центру позашкільної освіти.
4. Оголосити подяку УДЦПО:
4.1. За якісне суддівство:
Коростельову Сергію Анатолійовичу, головному судді змагань, керівнику
гуртка позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків» Запорізької
міської ради Запорізької області;
Деміденку Сергію Степановичу, заступнику головного судді змагань,
завідувачу лабораторією судномоделювання Українського державного центру
позашкільної освіти;
Пасхаловій Ларисі Олексіївні, головному секретарю змагань, методисту,
керівнику гуртка Українського державного центру позашкільної освіти;
Музичуку Андрію Онуфрійовичу, старшому судді змагань, керівнику
гуртка Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради;
Бабенку Дмитру Івановичу, старшому судді змагань, заступнику директора
комунального закладу «Флотилія юних моряків і річковиків» Камʼянської
міської ради;
Гаркавенку Юрію Володимировичу, судді змагань, керівнику гуртка
Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва;
Фещенку Андрію Олександровичу, судді змагань, керівнику гуртка
Коростишівської міської станції юних техніків;
Рудакову Ігорю Михайловичу, судді змагань, керівнику гуртка
Коростишівської міської станції юних техніків;
Василенку Володимиру Володимировичу, судді змагань, керівнику гуртка
Суслівського ліцею Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району
Житомирської області;
Ашихміну Павлу Геннадійовичу, судді змагань, керівнику гуртка
Київського палацу дітей та юнацтва;
Коньку Василю Антоновичу, судді змагань, керівнику гуртків комунальної
установи - «Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості
школярів»» Заліщицької міської ради.
4.2. За підготовку учасника Змагань:
Ашихміну Павлу Геннадійовичу, керівнику гуртка Київського палацу
дітей та юнацтва;
Бавикіну Анатолію В’ячеславовичу, керівнику гуртка Полтавського
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської
обласної ради;
Бобаку Івану Івановичу, керівнику гуртка Чортківського міського
комунального закладу «Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради
Тернопільської області;
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Василенку Володимиру Володимировичу, керівнику гуртків Суслівського
ліцею Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської
області;
Васьківському Володимиру Анатолійовичу, директору Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
Вилку Олегу Володимировичу, керівнику гуртка Київського палацу дітей
та юнацтва;
Гаєвському Михайлу Леонідовичу, керівнику гуртка комунальної
організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
Гончарову Віктору Дмитровичу, керівнику гуртка позашкільного
навчального закладу «Станція юних техніків Покровського району»
Криворізької міської ради;
Гордіенку Анатолію Феодосійовичу, керівнику гуртка позашкільного
навчального закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради
Запорізької області;
Гузю Василю Петровичу, керівнику гуртка комунального позашкільного
навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Павлоградської
міської ради;
Даньо Дмитру Михайловичу, керівнику гуртка комунальної установи «Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»
Заліщицької міської ради;
Животовському Миколаю Михайловичу, керівнику гуртка Херсонської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 Херсонської міської ради;
Жуку Ігорю Анатолійовичу, керівнику гуртка Голопристанського ліцею
№4 Голопристанської міської ради Херсонської області;
Завертайлу Володимиру Миколайовичу, керівнику гуртка Яготинського
будинку дитячої та юнацької творчості Яготинської міської ради;
Зубчику Сергію Федоровичу, керівнику гуртка комунального закладу
«Центр позашкільної освіти» Радомишльської міської ради Житомирської
області;
Кадлубицькому Павлу Івановичу, керівнику гуртка Центру позашкільної
освіти Волинської обласної ради;
Китайгородському Анатолію Артемовичу, керівнику гуртка «Центру
позашкільної роботи» Новомосковської міської ради;
Комареусу Володимиру Михайловичу, керівнику гуртка комунального
закладу позашкільної освіти «Обласний центр дитячої та юнацької творчості»
Житомирської обласної ради;
Коньку Василю Антоновичу, керівнику гуртка комунальної установи «Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»
Заліщицької міської ради;
Коростельову Сергію Анатолійовичу, керівнику гуртка позашкільного
навчального закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради
Запорізької області;
Костюку Іллі Павловичу, керівнику гуртка Київського палацу дітей та
юнацтва;
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Криворучку Євгенію Георгійовичу, керівнику гуртка Бердичівського
Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова;
Куделі Костянтину Юрійовичу, керівнику гуртка позашкільного
навчального закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради
Запорізької області;
Лізогубу Віталію Олександровичу, керівнику гуртка Тернопільського
обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та
учнівської молоді;
Макаренку Віктору Пилиповичу, керівнику гуртка комунального закладу
«Міський Центр дитячої творчості» м. Білгород-Дністровський;
Марченку Владиславу Володимировичу, тренеру гуртка комунальної
організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;
Мельничуку Володимиру Васильовичу, керівнику гуртка Вишнівського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс»
Вишневої міської ради Бучанського району Київської області;
Михайленку
Ярославу
Володимировичу,
керівнику
гуртка
Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості
школярів та учнівської молоді;
Музичуку Андрію Онуфрійовичу, керівнику гуртка Центру позашкільної
освіти Волинської обласної ради;
Наливайку Валерію Савелійовичу, керівнику гуртка комунального закладу
позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського
району м. Києва»;
Орлову Павлу Михайловичу, керівнику гуртка комунального закладу
«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної
ради;
Пасхаловій Ларисі Олексіївні, керівнику гуртка Українського державного
центру позашкільної освіти;
Поваренку Леоніду Івановичу, керівнику гуртка Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
Прохорову Ігорю Юрійовичу, керівнику гуртка комунального закладу
«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної
ради;
Пушкарю Олександру Максимовичу, керівнику гуртка Вишнівського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс»
Вишневої міської ради Бучанського району Київської області;
Рудакову Ігорю Михайловичу, керівнику гуртка Коростишівської міської
станції юних техніків;
Рум'янцевій Ганні Миколаївні, директору позашкільного навчального
закладу «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської
ради;
Сердюку Олексію Андрійовичу, тренеру гуртка комунальної організації
(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва;

13
Степаненку Олександру Юрійовичу, керівнику гуртка комунального
позашкільного навчального закладу «Міська станція юних техніків»
Дніпровської міської ради;
Фальку Сергію Олександровичу, керівнику гуртка комунального
позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна»
Криворізької міської ради;
Фесенку Сергію Олександровичу, керівнику гуртка комунального
позашкільного навчального закладу «Міська станція юних техніків»
Дніпровської міської ради;
Фещенку Андрію Олександровичу, керівнику гуртка Коростишівської
міської станції юних техніків;
Чернишеву Ігорю Анатолійовичу, керівнику гуртка Будинку дитячої
творчості Новокаховської міської ради Херсонської області;
Якутовичу Віталію Миколайовичу, завідувачу лабораторією за напрямом,
керівнику гуртка комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва»
Кам'янської міської ради.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
з виховної роботи – Левіну І. Є.
Т.в.о. директора

Олена ПЕДОРЕНКО

