
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 

 

вулиця Верхня Горова, 77, м. Черкаси, 18002; тел. 33-34-85, 37-30-53, 33-34-08; факс (0472) 33-34-85; 

E-mail: chotsntt@ukr.net   Код ЄДРПОУ 25873321 
 

 

27.04.2021 № 85/01-09                     На № __________ від _____________ 

 

Керівникам органів управління 

освітою сільських, селищних, 

міських рад, закладів позашкільної 

освіти 

 

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з судномодельного 

спорту ("NS" – моделі до 600 мм) 

 

Відповідно до Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових 

заходів з учнівською молоддю Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  

на 2020-2021 навчальний рік, з обов’язковим виконанням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 104 "Про зміни, що вносяться  

до актів Кабінету Міністрів України", 21-22 травня 2021 року у м. Черкасах 

на базі Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" буде проведений 

обласний етап Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді 

з судномодельного спорту ("NS" – моделі до 600 мм) (далі – Змагання). 

Змагання проводяться відповідно до Інформаційно-методичних 

матеріалів, що додаються. Програмою Змагань передбачено проведення 

особисто-командної першості у класах самохідних і радіокерованих моделей-

копій: EK, EH, EL, EX, F2-U, F4-A, F4-C. 

Для участі в Змаганнях запрошуються команди від закладів позашкільної 

освіти області та інших організацій, що отримали виклик від організаційного 

комітету. 

До складу команди входять: 5 учасників, віком до 18 років включно, 

(не старших 2003 року народження) та 1 учасник віком до 14 років (в класі 

моделей F4-A), керівник команди та суддя Змагань. 

Прибуття та реєстрація учасників Змагань – 21 травня 2021 року до 12.00 

за адресою: м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 77, комунальний заклад 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради". Від залізничного вокзалу їхати тролейбусом № 8, 
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маршрутним таксі № 9, 27, від автовокзалу – маршрутним таксі № 28  

до зупинки "Площа Б. Хмельницького". 

Витрати на харчування учасників Змагань здійснюються за рахунок 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

Витрати на проживання, проїзд, харчування дітей у дорозі  

та на відрядження керівника команди здійснюються за рахунок організації, 

що відряджає. Орієнтовна вартість проживання – 200 грн. на добу. 

Від’їзд учасників змагань 22 травня 2021 року після 15.00. 

Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників змагань  

в дорозі та під час проведення заходу покладається на керівника команди. 

Для участі в заході просимо подати попередню письмову заявку  

до 14 травня 2021 року на електронну адресу chotsntt@gmail.com. 

Без попередньої заявки команда до участі у змаганнях 

не допускається. 
За додатковою інформацією звертатись за телефоном: (0472) 33-34-08, 

(093) 382-83-82 (контактна особа – Малород Галина Миколаївна). 

 

Додаток: на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

В.о. директора  П.В. Торба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Малород (0472) 33-34-08 

Юлія Лепетуха (0472) 33-34-08 


