
  
 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

                             ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Н А К А З 
 

  03.06.2021                                          м. Полтава                                         № 48 

 

Про підсумки проведення 

обласних змагань учнівської 

молоді з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі та 

радіокеровані моделі) 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 12.04.2021 № 119 „Про проведення обласних 

змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту (вільнолітаючі та 

радіокеровані моделі)” Полтавським обласним центром науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради з 14 до 28 травня 

2021 року було проведено обласні змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі та радіокеровані моделі) (далі – Змагання). 

У Змаганнях брали участь вихованці закладів позашкільної освіти, 

всього – 25 учасників. 

На підставі підсумкових протоколів та рішень журі 
 

н а к а з у ю: 
 

1. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради учасників 

обласних змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту (вільнолітаючі та 

радіокеровані моделі) (додаток 1).  
 

2. Денисюку Д. В., завідувачу відділом організаційно-масового 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР, виготовити в електронному вигляді грамоти 

учасників обласних змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту 

(вільнолітаючі та радіокеровані моделі) та розмістити їх на сайті Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР. 
 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор               (підписано)                                       Володимир ДУБРОВА 
 

 

Дмитро ДЕНИСЮК  



Додаток 1 

до наказу Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

  03.06.2021  №48 

 

Список 

учасників обласних змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту 

(вільнолітаючі та радіокеровані моделі) 

 

Іващенко Едуард, вихованець гуртка авіамоделювання 

Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району Полтавської 

області, вільнолітаючі авіамоделі F-1-A, F-1-H. 

Дем’янченко Богдан, вихованець гуртка авіамоделювання Комунального 

закладу Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради 

Полтавської області, вільнолітаючі авіамоделі F-1-A. 

Марченко Трофим, вихованець гуртка авіамоделювання Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, вільнолітаючі авіамоделі F-1-A. 

Коцегуб Микола, вихованець гуртка авіамоделювання Комунального 

закладу Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради 

Полтавської області, вільнолітаючі авіамоделі F-1-H. 

Брусило Назар, вихованець гуртка авіамоделювання Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, вільнолітаючі авіамоделі F-1-H. 

Шелест Максим, вихованець гуртка авіамоделювання  Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, вільнолітаючі авіамоделі F-1-H. 

Коргун Богдан, вихованець гуртка авіамоделювання Великобагачанської 

станції юних техніків виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради 

Великобагачанського району Полтавської області, вільнолітаючі авіамоделі  

F-1-В. 

Бондар Олександр, вихованець гуртка авіамоделювання Комунального 

закладу Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради 

Полтавської області, вільнолітаючі авіамоделі F-1-В. 

Дубовцов Данило, вихованець гуртка авіамоделювання Комунального 

закладу „Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради”, радіокеровані авіамоделі F-3-А. 

Підопригора Євген, вихованець гуртка авіамоделювання Комунального 

закладу „Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради”, радіокеровані авіамоделі F-3-А. 

Анпилогов Іван, вихованець гуртка авіамоделювання Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, радіокеровані авіамоделі F-3-А. 


