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Голові Сумської обласної  

державної адміністрації 

 

КЛОЧКО М.О. 
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000 

 

 

 

Шановний Миколо Олексійовичу! 

 

Дозвольте сердечно привітати Вас від імені Асоціації сприяння 

міжнародному бізнесу та розвитку (АСМБР)! 

Як ми інформували Вас раніше, 18 березня 2015 року було  

оголошено про старт Вікторини (конкурс рефератів) з історії, географії, 

економіки та культури Республіки Польща, яка тривала до 10 травня 

поточного року.  

Організаторами вікторини виступили ГО «Асоціація сприяння 

міжнародному бізнесу та розвитку», КП «Кременчуцький центр 

міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест»  

за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Харкові та 

Економічного університету в Бидгощі (Польща).  

02 червня 2015 року, за результатами роботи журі конкурсу, було 

оголошено переможців у декількох номінаціях, а саме:  

 ГРАН-ПРІ конкурсу отримала колективна робота учнів 

Конотопської загальноосвітньої школи № 10 (роботу виконали: 

Довгаль Ольга, Кравченко Дарина, Мельник Дар’я, Швед 

Анастасія); 

 ПЕРШЕ МІСЦЕ отримала робота студентів Кременчуцького 

професійного ліцею ім. А.С. Макаренка (роботу виконали: 

Ольшаннікова Яна, Грицай Дмитро); 

 ДРУГЕ МІСЦЕ зайняла Александрова Аліса, учениця 

спеціалізованої школи - загальноосвітнього навчального закладу 

№1 міста Приморськ; 

 ДРУГЕ МІСЦЕ зайняла Гордійчук Альона, учениця 

Кременчуцької загальноосвітньої школи №26;  

 ТРЕТЄ МІСЦЕ  зайняв Новах Вадим, учень Мелітопольської 

спеціалізованої школи-інтернату ІІІ ступеня «Творчість»; 



 ТРЕТЄ МІСЦЕ  зайняв Щербак Олександр, учень Запорізької 

загальноосвітньої школи Першотравенської сільської ради 

Дніпропетровської області;  

 Спеціальний приз за креативний підхід у виконанні роботи 

отримала Буханова Вікторія, учениця Апостолівського 

районного ліцею-інтернату; 

 Спеціальний приз за розкриття культури та традицій 

Польщі польською мовою, з використанням власних 

малюнків отримав Висоцький Ігор, учень Запорізької 

загальноосвітньої школи №4; 

 Спеціальний приз за літературне виконання роботи отримала 

Круглова Валерія, учениця середньої загальноосвітньої школи 

№29 міста Дніпродзержинськ; 

 Спеціальний приз за оригінальність та творчий підхід 

отримала Моргун Вікторія, учениця Запорізької спеціалізованої 

школи-інтернату «Січовий колегіум»; 

 Спеціальний приз за креативний підхід у виконанні роботи 

та жагу до відкриття світу отримала колективна робота 

вихованців загальноосвітньої школи №32 Кременчуцької 

виховної колонії (роботу виконали: Абрамов Максим, Бірюков 

Артур, Волохов Леонід, Майтамал Валентин, Саїтов Данил, 

Смілик Максим, Чикаташев Рінат, Шилов Олександр, Калатаєв 

Євген). 

 

Переможців вікторини запрошено на урочисту церемонію 

нагородження, яка відбудеться 16 червня 2015 року в приміщенні 

Генерального консульства Республіки Польща у Харкові та під час якої 

переможців конкурсу буде нагороджено спеціальними дипломами та 

цінними подарунками. 

Організаційний комітет Вікторини висловлює Вам щиру подяку за 

надану допомогу у поширенні інформації про конкурс серед навчальних 

закладів Вашого регіону та розміщенні інформації про неї у засобах 

масової інформації. 

 

Впевнені, що і в майбутньому ми зможемо розраховувати на Вашу 

дієву підтримку в проведенні подібних заходів. 

 

 

З повагою 

 

Почесний 

Президент АСМБР                            А.В. МЕЛЬНИК 

   
 
Вик.: Костянтин Брижаха 

05366 33013 


