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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

02.10. 2016                                       м. Київ    № 10-02 

 

 

Про підсумки проведення Фіналу 

Чемпіонату України з картингу  

серед учнівської молоді 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 20.05.2016 

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 № 1360» з 30 вересня по 02 жовтня 2016 року на картинговій трасі 

Підприємства «Автодром Чайка» ЦК ТСО України було проведено Фінал 

Чемпіонату України з картингу серед учнівської молоді. 

В змаганнях прийняло участь 15 команд (76 вихованців та 15 керівників 

гуртків): Волинської, Київської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, 

Чернівецької, Хмельницької, Чернігівської областей, смт. Козів, м. Суми, 

Тернополя та Києва. 

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 УДЦПО команду Муніципального 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради. 

Дипломами 1-го ступеня нагородити членів команди. 

1.2. Дипломом 2-го ступеня команду Чернівецького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. Дипломами 2-го ступеня нагородити 

членів команди. 

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

технічної творчості учнівської молоді. Дипломами 3-го ступеня нагородити 

членів команди. 

2. Нагородити у дисципліні «Швидкісне маневрування» команди : 

2.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО команду Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 
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2.2. Дипломом 2-го ступеня команду Муніципального центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради.  

2.3. Дипломом 3-го ступеня команду Хмельницького 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 Муніципального 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради. 

3.2. Дипломом 2-го ступеня команду Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

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

технічної творчості учнівської молоді.  

4. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами та медалями 

відповідних ступенів: 

4.1. Дисципліна «Швидкісне маневрування»: 

клас «Піонер-Н міні»: 

1  місце – Гашимова Романа, члена команди Волинської області; 

2  місце – Матіціва Жана, члена команди Волинської області;  

3  місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецької області. 

клас «Піонер-Н»: 

1  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

2  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

3  місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівської області. 

клас «Піонер-Б»: 

1  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

2  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

3  місце – Матіціва Жана, члена команди Волинської області. 

клас «Популярний»: 

1  місце – Лелика Максима, члена команди Чернівецької області; 

2  місце – Лупіна Ігоря, члена команди Чернігівської області; 

3  місце – Дорошенка Івана, члена команди Тернопільської області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

2  місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницької області. 

клас «Кадет»: 

1  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

2  місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області; 

3   місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області. 

4.2.  Дисципліна «Шосейно-кільцеві перегони»: 

клас «Піонер-Н міні»: 

1  місце – Матіціва Жана, члена команди Волинської області; 

2  місце – Гашимова Романа, члена команди Волинської області; 

3  місце – Бараннікова Валерія, члена команди Хмельницької області. 

клас «Піонер-Н»: 

1  місце – Шевчука Станіслава, члена команди Волинської області; 
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2  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

3  місце – Постановську Вікторію, члена команди м.Києва. 

клас «Піонер-Б»: 

1  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2  місце – Грабця Матвія, члена команди Тернопільської області; 

3  місце – Круглова Іллю, члена команди Полтавської області. 

клас «Популярний»: 

1  місце – Кейдуна Андрія, члена команди Сумської області; 

2  місце – Лупіна Ігоря, члена команди Чернігівської області; 

3  місце – Дорошенка Івана, члена команди Тернопільської області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1  місце – Сарапука Владислава, члена команди Хмельницької області; 

2  місце – Самоделову Дар’ю, члена команди Чернівецької області;  

3  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області. 

клас «Кадет»: 

1  місце – Лукащука Дениса, члена команди Тернопільської області; 

2   місце – Сарапука Владислава, члена команди Хмельницької області; 

3   місце – Сушениця Назара, члена команди Чернігівської області. 

4.3. У абсолютному заліку 

клас «Піонер-Н міні»: 

1  місце – Гашимова Романа, члена команди Волинської області; 

2  місце – Матіціва Жана, члена команди Волинської області; 

3  місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецької області. 

клас «Піонер-Н»: 

1  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2   місце – Шевчука Станіслава, члена команди Волинської області; 

3  місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівської області. 

        клас «Піонер-Б»: 

1  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Грабця Матвія, члена команди Тернопільської області. 

клас «Популярний»: 

1  місце – Лупіна Ігоря, члена команди Чернігівської області; 

2  місце – Лелика Максима, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Дорошенка Івана, члена команди Тернопільської області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

2  місце – Сарапука Владислава, члена команди Хмельницької області; 

3  місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області. 

клас «Кадет»: 

1  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

2   місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області; 

3  місце – Сушеницю Назара, члена команди Чернігівської області. 
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5. Нагородити Грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти за вагомий внесок у підготовку та проведення фінальних змагань 

чемпіонату України з картингу серед учнівської молоді :  

- Миронова Володимира Івановича – керівника гуртків картингістів 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- Рибалку Любов Анатоліївну – зав.методвідділом Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Кияниченко Івана Степановича – завідуючого відділом картингу 

Українського державного центру позашкільної освіти; 

- Хоменко Віталія Олексійовича – директора Кельменецького дитячо-

юнацького центру Чернівецької області. 

6. Нагородити дипломом «За волю до перемоги» Дорошенка Івана- члена 

команди Тернопільської області. 

7. Нагородити дипломом «Самому юному учаснику змагань» Ткача Кирила – 

члена команди Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді. 

8. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 


