
Костопільський ліцей – інтернат 

 спортивного профілю II – III ступенів 

 

НАКАЗ 

 

від 28.05.2020р.                                                                               №45-о 

 

 Про відзначення кращих ліцеїстів 

 за підсумками 2019-2020 навчального року 

 

За підсумками спортивно-тренувальної  роботи Костопільського  ліцею-

інтернату спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів у  2019-2020 навчальному році  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Відзначити грамотами кращих спортсменів ліцею: 

 

1.1.відділення волейболу 

 

Аліну Полотай – члена юнацької збірної команди України,  кращу 

нападаючу команди, учасницю чемпіонату України (Дитяча ліга ) з волейболу 

серед дівчат; 

Анну Фанту – кращу блокуючу команди серед дівчат 2005-2006р.н., 

учасницю чемпіонату України (Дитяча ліга ) з волейболу серед дівчат; 

Оксану Сайдулаєву – переможницю всеукраїнських турнірів з волейболу 

серед дівчат, учасницю чемпіонату України (Дитяча ліга ) з волейболу; 

Юлію Шеверу – кращу пасуючу команди серед дівчат 2003-2004р.н., 

учасницю чемпіонату України (Дитяча ліга ) з волейболу серед дівчат; 

Ярославу Кертицю – кращого діагонального гравця команди дівчат 

2004р.н., учасницю чемпіонату України (Дитяча ліга ) з волейболу серед дівчат; 

Дарину Щирбу – кращого гравця команди дівчат 2004р.н., учасницю 

чемпіонату України (Дитяча ліга ) з волейболу серед дівчат; 

Богдану Гончарук –  кращу нападаюча команди дівчат 2003р.н. учасницю 

чемпіонату України (Дитяча ліга ) з волейболу серед дівчат; 

Софію Маслак – кращого діагонального гравця команди дівчат 2004р.н., 

учасницю чемпіонату України (Дитяча ліга ) з волейболу серед дівчат; 

 

  



1.2. відділення греко-римської боротьби 

 

Владислава Левчука - кандидата у майстри спорту України, срібного 

призера чемпіонату України серед юнаків, чемпіона області, багаторазового 

переможця та призера всеукраїнських та міжнародних турнірів;  

Миколу Кіральгазі – бронзового призера чемпіонату України (Західна 

зона) серед юнаків, чемпіона області, багаторазового переможця та призера 

всеукраїнських та міжнародних турнірів;  

          Янека Довжана -  бронзового призера чемпіонату України серед 

молодших юнаків 2019р; 

         Кирила Щербатюка - бронзового призера чемпіонату України серед 

юнаків, багаторазового переможця та призера всеукраїнських та міжнародних 

турнірів,  учасника чемпіонату Європи серед молодших юнаків у м.Краків 

(Польща) 2019р; 

Михайла Головка – переможця чемпіонатів України (Західна зона) серед 

юнаків, чемпіона області, багаторазового переможця та призера всеукраїнських 

та міжнародних турнірів;  

Даніеля Оприша – бронзового призера чемпіонату України (Західна 

зона) серед юнаків, чемпіона області, багаторазового переможця та призера 

всеукраїнських та міжнародних турнірів;  

Григорія Якубишина – срібного призера чемпіонату України (Західна 

зона) серед юнаків, чемпіона області, багаторазового переможця та призера 

всеукраїнських та міжнародних турнірів;  

 

1.3.відділення легкої атлетики  

 

   Валерію Гуріну -  члена юнацької збірної команди України, переможницю  

та срібну призерку чемпіонатів України серед юнаків та дівчат у бігу на 100м з 

бар’єрами 2019р., багаторазову переможницю обласних та всеукраїнських 

змагань;  

           Івана Муху – члена юнацької збірної команди України, бронзового 

призера чемпіонату України з метань серед юнаків 2019р. 

 Нікіту Помалєйка – фіналіста чемпіонату України з метань серед 

юнаків, чемпіона області, переможця та призера всеукраїнських  змагань;  

 Дениса Люблінського – фіналіста чемпіонату України з метань серед 

юнаків, переможця та призера всеукраїнських  змагань;  

 Максима Короля –  призера всеукраїнських  змагань;  

           Юлію Уніч – кандидата у майстри спорту України, члена юнацької 

збірної команди України,  переможницю чемпіонату України з легкоатлетичних 

двоборств серед юнаків та дівчат ( 400м + 800м), переможницю та срібну 

призерку чемпіонатів України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат та серед 



юніорок у бігу на 800м 2019 та 2020р. Бронзову призерку чемпіонату України з 

естафетного бігу серед юнаків та дівчат. Учасницю міжнародної матчевої 

зустрічі серед юнаків та дівчат у приміщенні у м.Стамбул (Туреччина) 2020 

року; 

         Марію Козлюк – кандидата у майстри спорту України, члена юнацької 

збірної команди України,  переможницю чемпіонатів України  серед юнаків та 

дівчат  та чемпіонату України  серед юніорів у бігу на 1500м та  3000м  2019 та 

2020р. Чемпіонку України з двоборств серед юнаків та дівчат (1500м + 800м). 

Фіналістку (4 місце) Міжнародної матчевої зустрічі серед юнаків та дівчат у 

приміщенні серед команд Україна-Білорусь-Франція-Туреччина-Казахстан  у 

бігу на 1500м у м.Стамбул (Туреччина) 2019р. Бронзову призерку матчевої 

зустрічі серед юніорів у приміщенні  з бігу на 1500м у м.Мінськ  (Білорусь) та 

переможницю матчевої зустрічі серед юнаків та дівчат у приміщенні у 

м.Стамбул (Туреччина) 2020р;  

Вероніку Чирук -  призерку всеукраїнських змагань 

 

1.4.відділення футболу(дівчата) 

 

Тетяну Котовець – бронзову призерку чемпіонату України з футболу серед 

дівчат  (вища ліга), переможницю чемпіонату області з футболу серед дівчат; 

Маргариту Луцюк – бронзову призерку чемпіонату України з футболу 

серед дівчат  (вища ліга), переможницю чемпіонату області з футболу серед 

дівчат; 

Вікторію Рожко  – бронзову призерку чемпіонату України з футболу серед 

дівчат  ( вища ліга), переможницю чемпіонату області з футболу серед дівчат; 

Вікторію Лавринюк – члена юнацької збірної команди України, учасницю 

кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи УЄФА у  Сербії, бронзову призерку 

чемпіонату України з футболу серед дівчат (вища ліга), переможницю 

чемпіонату області з футболу серед дівчат; 

Вікторію Скоцик – бронзову призерку чемпіонату України з футболу серед 

дівчат  (вища ліга), переможницю чемпіонату області з футболу серед дівчат; 

Тетяну Веремейчук – бронзову призерку чемпіонату України з футболу 

серед дівчат  (вища ліга), переможницю чемпіонату області з футболу серед 

дівчат; 

Анастасію Кокорську(Гнатенко) - переможницю всеукраїнського турніру з 

футболу серед дівчат; 

Софію Пом’яновську – переможницю всеукраїнського турніру з футболу 

серед дівчат; 

Альбіну Шевню – переможницю всеукраїнського турніру з футболу серед 

дівчат; 



Вікторію Петровець  – члена юнацької збірної команди України, бронзову 

призерку чемпіонату України з футболу серед дівчат (вища ліга), переможницю 

чемпіонату області з футболу серед дівчат; 

 

1.5. відділення футболу (юнаки) 

 

Олександра Жукова – кращого  опорного півзахисника команди; 

Дмитра Аврамчука – кращого атакувального півзахисника команди; 

Олександра Савчука – кращого захисника команди, переможця Кубку 

ДЮФЛ області з футболу серед юнаків, переможця та призера всеукраїнських 

турнірів з футболу, учасника чемпіонату ДЮФЛ України з футболу (І ліга); 

Іллю Яковця – кращого півзахисника команди переможця Кубку ДЮФЛ 

області з футболу серед юнаків, учасника чемпіонату ДЮФЛ України з 

футболу ( І ліга); 

Вадима Овсійчука –  кращого нападника команди, переможця Кубку 

ДЮФЛ області з футболу серед юнаків, переможця та призера всеукраїнських 

турнірів з футболу,  учасника чемпіонату ДЮФЛ України з футболу (І ліга); 

Максима Овсійчука – кращого гравця команди, переможця Кубку ДЮФЛ 

області з футболу серед юнаків, переможця та призера всеукраїнських турнірів 

з футболу, учасника чемпіонату ДЮФЛ України з футболу (І ліга); 

Антона Каптюга – чемпіона області з футболу серед юнаків, учасника 

чемпіонату ДЮФЛ України з футболу (І ліга); 

Артура Фурманця – чемпіона області з футболу серед юнаків, учасника 

чемпіонату ДЮФЛ України з футболу (І ліга); 

Іллю Снітка – чемпіона області з футболу серед юнаків, учасника 

чемпіонату ДЮФЛ України з футболу (І ліга). 

 

 

 

 

 

Директор ліцею-інтернату                                                       Сергій Захожий 


