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ДОШI_ъКШl ОБЛАСF{ИIа ЦЕНТР ТЕХНIЧНОТ ТВОРЧОСТI ЛТЕЙ ТА
юнАцтвА

нАкАз

м. Слов'янськ

Г{ро пiдсумки проведенrш обласного етапу ВсеукраТнсъких вiдкритих змагань
З аВТОМОДеЛЬНоГо сПорry серед 1..lHiBcbKoT молодi (юнаки) TpacoBi моделi класи:
G- 1 2st, G- 1 2, BaHTaxtiBKa

На виконання наказу директора департаменry освiти i науки ,Щонецъкоi
облдержадмiнiстрацiТ вiд 07.06.2021 J\Ъ |67l|6З-21-ОД uПро проведення
обласного етагry Всеукраiлtських вiдкритих змагань з автомоделъного спорту
серед учнiвськоi молодi (юнаки) TpacoBi моделi класи: G-l2st, G-12, Вантажiвка>,
з метою розвитку технiко-технологiчних 1MiHb i навичок, пiдвищення
майстерностi yrHiBcbKoТ молодi та керiвникiв гурткiв сгIортивно-технiчного
профiлю .Щонецъким обласним центром технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва
у MicTi Покровську Еа базi Позашкiльного навчального закладу <<Станцiя юних
TexHiKiB вiддiлу освiти ПокровсъкоТ мiсъкоi ради Донецъкоi областi>
червня 202l року було проведено обласний етап Всеукраiнських вiдкритих
змагань з автомодельного спорry серед yrHiBcbKoT молодi (юнаки) TpacoBi моделi
класи: G-l2st, G-l2, Вантажiвка (далi - Змагання).

У Змаганнях взяли у{асть З команди (14 учасникiв) з MicTa Покровська та

.Щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва.
Вихованцi змагалисяу двох класах трасових моделей: <<Вантажiвка> та <<G-

12st>.

Вiдповiдно до рiшення суддiвсъкоТ колегiТ

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити медаплю та дипломом I ступеня ,Щонецького обласного
центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва в особистiй першостi:

Миколу Гладуна, члена команди <<АвтотрасOвикиD Позашкiльного
навчапьного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти Покровськоi MicbKoT

ради.ЩонецькоТ областi> (керiвник комаЕди Андрiй Хtурко), у класi моделей <<G-

12st>>;

Олександра Корнесва, члена команди кАвтотрасовики> Позашкiльного
навчапьного закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти Покровськоi мiсъкоТ



ради ,Щонецькоi областi>> (керiвник команди Андрiй Журко), у класi моделей
<<Вантажiвка>.

2. Нагородити медаIJIJIю та дипломом II ступеня ,Щонецъкоrо обласного
центру технiчноi творчостi дiтей та юЕацтва в особистiй першостi:

Мико.lry Попкова, чJIеFIа ксманди .Щонецъкого обласного центру технiчноi
творчOстi дiтей та юнацтва (керiвник команди Валерiй Гагарiн), у класi моделей
<G-l2st>;

Олександра Кисельова, члена команди (ICT-KAPT> ПозашкiлъЕого
навчЕtJIьного закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB вiддilry освiт.и Покровськоi мiсъкоi
ради .ЩонецькоТ областЬ> (керiвник команди Олександр Киселъов), у класi
моделей <<В антажiвка>>.

3. Нагородити мед€IJIJIю та дипломом III счшенrI fiонецъкого обласного
центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва в особистiй гrершостi:

Максима HoBiKoBa, члеЕа комаЕд{ <<Автотрасовики>> Позашкiльного
навчаJIьного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB вiдд}ry освiти Покровськоi мiсъкоi
ради Щонецькоi областЬ> (керiвник кOманди Андрiй Журко), у класi моделей <<G-

I2sD;
Матвiя Литвиненка, члена команди <<Автотрасовики> Позашкiльного

навчаJIьного закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB вiддlJry освiти ПокровськоТ мiськоi
ради Щонецькоi областЬ (KepiBHиK команди Андрiй Журко), у Krraci моделей
<<Вантажiвка>>.

4. Нагородити |рамOтою Донецького обласного це}f{ру технiчноТ творчостi
дiтей та юнацгва <<За волю до перемоги)):

IBaHa Мася, rшеЕа команди <tАвтотрасовики> ПозаIrшсiльного ЕавчаJIьного
закладу <Станцiя юЕID( TexHiKiB вiддiлу освiти Покровсъкоi MicbKoT радЕ{ fiонецькоl
областil>, у класi моделей <<Вантажiвка>;

IBaHa Мовчана, члеЕа команди (ICT-KAPT>> Позаш<iльного Еавч€шьЕого
закJIаry <<Станцiя юнрж TexHiKiB вiддiJry освiти Покровсъкоi MicbKoi ради ýонецькоi
областЬ>, у класi моделей <G-l2st>;

IДЛЮ JЦДансъкого, IIJIеЕа команди кtrСТ-КДРТ>> ПозаrшсiJIъного навчапъЕого
закладу <<Станцiя юн}жтехнiкiв вiддirry освiти ПощровськоТмiськоiради ЩонецькоТ
областil>, у класi моделей <<Вантажiвка>;

Iллю Садriйчука, !шена команди <сАзтотрасовики} Позашкiльног0
навчаьного закладу <Станфя юних TexHiKiB вiддiлу освiти ПокровськоТ мiсъкоi
раwl.ЩонецькоТ областi>, у класi моделей KG-l2st>;

Микиту Кулiненка, члеЕа команди dCT-KAPT>> Позашкiлъного навч.tлъного
закJIад/ <Станцiя юних TexHiKiB вiддiry освiти ПоrqовськоТ MicbKoi ради ,ЩонецъкоТ
областil>, у кяасi моделей <G-l2st>.

5. Нагородити диплOмом I сryпеня та кубком fiонецького обласногс цеЕтру
технiчноi творчостi дiтей та юЕацтва команду <<Автотрасовики> Позашкiльного
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навчаlrьного закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB вцдiлу освiти Покровськоi мiськоi
ради ,Щонецькоi областi>> (керiвник ксманди Андрiй Журко), що посiла I мiсце в
обласному етапi ВсеукраТнських вiдкритих змаганъ з автомодельного спорry
серед ylHiBcbKoi молодi (юнаки) TpacoBi моделi класи: G-l2st, G-tz,Вантажiвка.

б. Нагородити дипломом II ступеня.Щонецьксго обласного центру технiчноi
творчостi дiтей та юнацтва команду dCT-KAPT>> Позашкiльного навчаJIьного
закJIаду <<Станцiя юнIж TexHiKiB вiддiлу освiти Покровськоi мiськоi ради
,ЩонецькоТ областЬ (KepiBHиK команди Олександр Кисельов), що посiла II мiсце
в обласному етагIi ВсеукраТнських вiдкритих змагаЕь з автомодельного сгrорry
серед учнiвсъко? молодi (юнаки) TpacoBi моделi юIаси: G-l2st, G-12, Вантажiвка.

7. Нагородити диIшомом III стуtIеня f,онецъкого обласного цеЕтру
технiчноТ творчостi дiтеЙ та юIIацтва команду Щонецького обласного цеЕтру
технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва (KepiBHиK команди Валерiй Гагарiн), що
посiла III мiсце в обласному етапi Всеукраiнських вiдкритих змагань з
автомодельного спорту серед уrнiвсъкоi молодi (юнаки) TpacoBi моделi класи: G-
1 2st, G- 12, Вантажiвка.

8. Нагоро дити |рамотами .Щонецъкого обласного центру технiчноi творчостi
дiтей та юнацтва керiвникiв команд за пiдготовку переможцiв та призерiв
обласного етагý/ Всеукраiнських вiдкритих змагань з автомоделъногс спорту
серед 1..rнiвсъкоi молодi (юнаки) TpacoBi моделi класи: G-l2st, G-t2, Вантажiвка:

Андрiя Журка, керiвника команди <<Автотрасовики)> Позашкiлъного
ЕавчаJIьного заюIаду <<Станr{iя юних TexHiKiB вiддilry освiти ПокровськоТ MicbKoT

ради ЩонецькоТ областЬ;
Валерiя Гагарiн4 керiвника команди,Щонецького обласного центру технi,шrоi

творчостi дiтей та юнацтв€t;
Олександра Киселъова, керiвника комаЕд{ dCT-KAPT> ПозашкiлъЕого

навч€t-тIъного закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB вiддrгry освiти Покровськоi мiськоi
рад1 fiонецъкоi областi>>.

9. Вiдзначити подякою {онецького обласного цеЕтру технiчноi творчостi
дiтей та юЕацтва Олега Кукало, диреIстора Позашкiльного навч€}JIьного закjIаду
<СтанцЬ юЕих TexHiKiB вiддiлу освiтя Пок.ровськоТ MicbKoT ради fiонецъкоТ
областЬ>, за якiсне суддiвство обласног0 етапу ВсеукраrЪськtж вiдкритr.ur змагань
з аВтомоделъного сшорту серед 1^lHiBcbKoT молодi (юнаки) TpacoBi моделi класи: G-
|2st, G- |2, Вантажiвка.

10. Вiдзначити подякою fiонецького обласного центру технiчноТ творчостi
дiтей та юнацтва Ольry МiроIlшичеЕкo, заступника директора з навчалъЕо*
BroroBHoI роботи Позаrrшсiльного Еавчального закладу <<Станцiя юнrоr TexHiKiB
вiддilry освiти ПокровськоТ мiсъкоi ради fiонецькоi областi>>, за якiсне суддiвство
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обласного етаtý. ВсеукрашськlD( вiдкритш< змаI?нъ з автомодеJIъного сгIорту серед

1"тнiвсъкоТ молодi (юнаки) TpacoBi моделi кJIаси: G-l2st, G-1.2,Вантажiвка.

11. Вiдзначити подякою ýонецького обласного цеЕтру технi.цлоi творчостi
дiтей та юЕацгва Андрiя Жуtrrка, керiвника ryртка ПозаlшсiльЕого Еавч€lJIьного
закJIаду <Станцiя юнlгr( TexHiKiB вцдi.цу освiти Покровськоi мiсъкоiради,Щонецъкоf
областil>, за допомоry в проведенЕi обласного етапу ВсеукраiнськID( вiдкритlл<
змагань з автомсделънOго спорту серед учнiвськоТ молодi (юнаки) TpacoBi моделi
класи: G- 1 2st, G-12, BarrTaжiBKa.

12. Вiдзнач?lти подякою ,Щонецького обласr*ого центру технiчноТ творчостi
дiтей та юнацтва Валерiя Жуlrка, керiвника ryртка ПозаrцкiльЕого IIавчаJIъною
закJIаду <Станцiя юн}D{ TexHiKiB вiддiJIу освiти ПоцровськоТ MicbKoT ради {онецъкоТ
областil>, за кваriфiковану дOпомоry у суддiвствi обласного етагry Всеукраrнсъкlо(
вiдrс_рlл,гих змагань з автомоделы{ого сгrорry серед yrHiBcbKoi молодi (юнаки)
TpacoBi моделi класи: G- 12st, G-1,2, Вантажiвка.

1З. Контроль за виконаЕшIм Еакrву покJIасти на Олену Калiгаеву, заступника
директора з навч€tльно-в}D(овноТ роботи.

fiирекгор Iюр БОРИСЕНКО


