
 
 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

                             ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Н А К А З 
 

 
 14.04.2021                                          м. Полтава                                         № 37 

 

Про підсумки проведення 

обласних змагань учнівської 

молоді з авіамодельного спорту 

(найпростіші авіамоделі) 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 26.03.2021 № 98 „Про підсумки проведення 

обласних змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту (найпростіші 

авіамоделі)” Полтавським обласним центром науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради з 11 до 22 березня 2021 року були 

проведені дистанційно обласні змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (найпростіші авіамоделі) (далі – Змагання). 

У Змаганнях брали участь вихованці авіагуртків закладів позашкільної 

освіти та учні закладів загальної середньої освіти віком до 14 років, всього – 57 

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 (найпростіші 

авіамоделі) (додаток 1).  
 

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

виготовити в електронному вигляді грамоти учасників обласних змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту (найпростіші авіамоделі) 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 

   14.04.2021   №37 

 

Список 

учасників обласних змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту 

(найпростіші авіамоделі). 

 

Бобрицький Анатолій, вихованець Карлівської районної Станції юних 

техніків Карлівської районної ради Полтавської області. 

Бондар Олександр, вихованець Комунального закладу Зіньківська станція 

юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської області. 

Бутенко Демид, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Вишневський Артем, вихованець Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Галан Руслан, учень 5 класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області. 

Гнилосир Дем’ян, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Голобородько Максим, учень 5 класу Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області. 

Гончаров Кирило, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Грищенко Назар, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради. 

Грищенко Руслан, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради. 

Демусенко Іван, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради. 

Драч Владислав, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської ради. 

Зотя Іван, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської ради. 

Ковалевський Данило, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської ради. 

Компанієць Роман, вихованець Комунального закладу Зіньківська станція 

юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської області. 

Коргун Богдан, вихованець Великобагачанської станції юних техніків 

виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради. 

Корж Ілля, вихованець Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Косинський Давид, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради. 

Коцегуб Микола, вихованець Комунального закладу Зіньківська станція 

юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської області. 



Кравець Єгор, вихованець Карлівської районної Станції юних техніків 

Карлівської районної ради Полтавської області. 

Лаврик Дмитро, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Можчель Олег, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Сузукі-Сидоренко Ай-кі, вихованець Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Ткачук Соня, вихованка Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Тонкошкур Артем, учень 5 класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області. 

Тригуб Андрій, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Тютюнник Даниїл, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Шестопал Павло, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Шихмамедов Ілля, вихованець Карлівської районної Станції юних 

техніків Карлівської районної ради Полтавської області. 

Ямщиков Артем, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 


