
  

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

27. 09. 2015                          м. Київ                           № 09-08 

 

 

Про підсумки проведення Кубку 

України з картингу 

 

   

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015 

№ 400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 2015 року за 

основними напрямами позашкільної освіти» з 25 по 27 вересня 2015 року у              

м. Кам’янці-Подільському на базі філії Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді проведено Кубок України з 

картингу. 

В змаганнях прийняло участь 7 команд із: Волинської, Закарпатської, 

Львівської, Київської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей. 

Всього у заході взяло участь 64 учасника (серед них 52 вихованця та 12 

керівників): 

          Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити у абсолютному заліку команди : 

1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі –УДЦПО) команду Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації. Дипломами 1-го ступеня нагородити членів команди. 

1.2. Дипломом 2-го ступеня команду Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. Дипломами 2-го ступеня 

нагородити членів команди. 

1.3. Дипломом 3-го ступеня команду Чернівецького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. Дипломами 3-го ступеня нагородити 

членів команди. 

2. Нагородити у дисципліні «Швидкісне маневрування» команди : 
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2.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО команду Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

обласної державної адміністрації.  

2.2. Дипломом 2-го ступеня команду Львівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

2.3. Дипломом 3-го ступеня команду Чернівецького обласного центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді. 

3. Нагородити у дисципліні «Шосейно-кільцеві перегони» команди : 

3.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО команду Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

3.2. Дипломом 2-го ступеня команду Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації. 

3.3. Дипломом 3-го ступеня команду Чернівецького обласного центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді.  

4. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами відповідних 

ступенів та медалями: 

4.1. Дисципліна «Швидкісне маневрування»: 

клас «Піонер-Н міні»: 

1  місце  – Матіціва Жана, члена команди Волинської області; 

2  місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецької області;  

3  місце -  Кобилянського Артема, члена команди Хмельницької області. 

клас «Піонер-Н»: 

1  місце - Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2  місце – Черніка Марка, члена команди Волинської області; 

3  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області. 

клас «Піонер-Б»: 

1  місце - Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницької області; 

2  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Бесарабу Олександра, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний»: 

1  місце - Кармана Олега, члена команди Львівської області; 

2  місце – Сорокопуда Артема, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Мельника Сергія, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1  місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області; 

2  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області; 

3  місце – Боднарюка Сергія члена команди Чернівецької області. 

клас «Кадет»: 

1  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області; 

2  місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області; 

3   місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області. 

4.2. Дисципліна «Шосейно-кільцеві перегони: 

клас «Піонер-Н міні»: 

1  місце  – Матіціва Жана, члена команди Волинської області; 
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2  місце – Гашимова Романа, члена команди Волинської області; 

3  місце - Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецької області. 

клас «Піонер-Н»: 

1  місце - Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницької області; 

2  місце – Черника Марка, члена команди Львівської області; 

3  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області. 

клас «Піонер-Б»: 

1  місце - Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницької області; 

2  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

3  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний»: 

1  місце - Момотюка Дмитра, члена команди Хмельницької області; 

2  місце – Лелика Максима, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Порву Бориса, члена команди Волинської області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1  місце – Боднарчука Олега, члена команди Хмельницької області; 

2  місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницької області;  

3  місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області. 

клас «Кадет»: 

1  місце – Богдана Олександра, члена команди Тернопільської області; 

2   місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області; 

3   місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницької області. 

4.3. У абсолютному заліку 

клас «Піонер-Н міні»: 

1  місце  – Матіціва Жана, члена команди Волинської області; 

2  місце – Боднарюка Богдана,  члена команди Чернівецької області; 

3  місце - Гашимова Романа, члена команди Волинської області. 

клас «Піонер-Н»: 

1  місце - Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2   місце - Черника Марка, члена команди Львівської області; 

3  місце – Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницької області. 

        клас «Піонер-Б»: 

1  місце - Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницької області; 

2  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області. 

клас «Популярний»: 

1  місце - Кармана Олега, члена команди Львівської області; 

2  місце – Сорокопуда Артема, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Порву Бориса, члена команди Волинської області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1  місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області; 

2  місце – Боднарчука Олега,члена команди Хмельницької області; 

3  місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області. 

клас «Кадет»: 

1  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області; 
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2   місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницької області; 

3  місце – Боднарюка Сергія, члена Чернівецької області. 

5. Нагородити Грамотами УДЦПО за вагомий внесок у підготовку та 

проведення Кубку України з картингу:  

Миронова Володимира Івановича – керівника гуртків картингістів  

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Рибалку Любов Анатоліївну – завідуючу методичним відділом 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Нікуліцу Василя Георгійовича – методиста Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Кондрянчука Андрія Анатолійовича – інструктора ТОВ “СЕ Борднетце-  

     Україна”; 

Банара Анатолія Юрійовича – інженера-електроніка Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Кагітіна Руслана Павловича – керівника гуртків картингу філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Хоменко Віталія Олексійовича – директора Кельменецького дитячо-

юнацького центру Чернівецької області; 

Старченко Світлану Володимирівну – начальника управління освіти і 

науки Кам’янець-Подільської міської Ради Хмельницької області; 

- Павловського Степана Івановича - завідувача відділом молоді та спорту 

департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської Ради 

Хмельницької області. 

6. Нагородити дипломом УДЦПО «За волю до перемоги» Кобилянського 

Артема - вихованця Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді.  

7. Нагородити дипломом УДЦПО «Самому юному учаснику змагань» 

Кобилянського Максима – вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

8.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 


