
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
30 вересня 2019 р.            м. Миколаїв       № 110 

 
 

Про підсумки проведення обласних 

змагань з тенісу настільного серед 

учнів ДЮСШ, юнаків та дівчат 2005-

2006 року народження і молодше 

 
 

Відповідно до наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 

від 20 вересня  2019 року № 101 «Про проведення обласних змагань з тенісу 

настільного серед учнів ДЮСШ, юнаків та дівчат 2005-2006 року народження і 

молодше», 26 вересня 2019 року на базі Вознесенської ДЮСШ пройшли 

обласні змагання, в яких взяли участь 3 команди юнаків та дівчат.  

Достатній рівень фізичної підготовки продемонстрували команди учнів 

Вознесенської ДЮСШ (директор Абдуллаєв М.А.), Первомайської ДЮСШ з 

видів спорту ім.Тофана В.В (директор Паламарчук С.В.) та Очаківської ДЮСШ 

(директор Саскевич В.В.) 

За підсумками обласних змагань та на підставі рішення суддівської колегії, 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити підсумки обласних змагань з тенісу настільного серед 

команд ДЮСШ, юнаків та дівчат 2005-2006 року народження і молодше, що 

додаються. 

2. Нагородити дипломами  команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у змаганнях: 

за I місце – Вознесенської ДЮСШ; 

за II місце – Первомайської ДЮСШ з видів спорту ім.Тофана В.В.; 

за IІІ місце – Очаківської ДЮСШ; 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І категорії 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти  і науки України Фішман Є.Д. 

 

 

Начальник відділення                          О.КУЛІШОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

МОН України 

30 вересня 2019 р. № 110 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  

результатів обласних змагань з тенісу настільного серед учнів ДЮСШ, 

юнаків та дівчат 2005-2006 років народження і молодше 
 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва закладу освіти 

 
Місце 

1 
Вознесенська ДЮСШ 
 

І 

2 Первомайська ДЮСШ з видів спорту ім.Тофана В.В.  ІІ 

3 Очаківська ДЮСШ ІІІ 

4 Єланецька ДЮСШ н/у 


