
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

Н А К А З  

 

 

03.07.2016р.                       м. Київ                  № 07-02 
 

 

Про підсумки проведення Кубку 

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 01 по 03 липня 2016 року у місті Тернополі Українським 

державним центром позашкільної освіти спільно з Тернопільським обласним 

комунальним центром науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді проведено Кубок України з картингу серед учнівської молоді.    

В змаганнях прийняли участь 11 команд (83 гуртківця та 12 керівників 

гуртків) з Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Тернопільської, 

Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей. 

          Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити у абсолютному заліку команди: 

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

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) команду Волинського обласного центру 

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

нагородити членів команди. 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Чернівецького обласного центру 

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

нагородити членів команди. 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Хмельницького обласного центру 

науково технічної творчості учнівської молоді. Дипломами ІІІ-го ступеня 

нагородити членів команди. 

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

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді.  

2.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Хмельницького обласного центру 

науково технічної творчості учнівської молоді.  

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

3.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО команду Волинського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

3.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді.  

3.3. Дипломом ІІІ-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»: 

І  місце  –  Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецької області; 

ІІ  місце –  Матіціва Жана, члена команди Волинської області;  

ІІІ  місце -   Гашимова Романа, члена команди Волинської області. 

клас «Піонер-Н»: 

І  місце -  Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

ІІ  місце – Басараба Олександра, члена команди Чернівецької області; 

ІІІ  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області. 

клас «Піонер-Б»: 

І  місце -  Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницької області; 

ІІ  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

ІІІ  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний»: 

І  місце – Лелика Максима, члена команди Чернівецької області; 

ІІ  місце – Бондарука Дмитра, члена команди Волинської області; 

ІІІ  місце – Сорокопуда Артема, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

І  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

ІІ  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області; 

ІІІ  місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області. 

клас «Кадет»: 

І  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

ІІ  місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницької області; 

ІІІ  місце –Чернікова Антона, члена команди Волинської області. 

          4.2.  Дисципліна «Шосейно-кільцеві перегони»: 

клас «Піонер-Н міні»: 

І  місце  – Гашимова Романа, члена команди Волинської області; 

ІІ  місце – Яремія Олексія, члена команди Львівської області; 

ІІІ  місце - Матіціва Жана, члена команди Волинської області. 
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клас «Піонер-Н»: 

І  місце - Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницької області; 

ІІ  місце – Шевчука Станіслава, члена команди Волинської області; 

ІІІ  місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівської області. 

клас «Піонер-Б»: 

І  місце - Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівської області; 

ІІ  місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

ІІІ  місце – Пиндиківського Андрія, члена команди СЮТ міста Тернополя. 

клас «Популярний»: 

І  місце -  Бондарука Дмитра, члена команди Волинської області; 

ІІ  місце – Сорокопуда Артема, члена команди Чернівецької області; 

ІІІ  місце – Кармана Олега, члена команди Львівської області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

І  місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області; 

ІІ  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області;  

ІІІ  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області. 

клас «Кадет»: 

І  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області; 

ІІ  місце – Сарапука Владислава, члена команди Хмельницької області; 

ІІІ  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області. 

4.3. У абсолютному заліку 

клас «Піонер-Н міні»: 

І  місце  – Гашимова Романа, члена команди Волинської області; 

ІІ  місце –  Боднарюка Богдана,  члена команди Чернівецької області; 

ІІІ  місце -   Матіціва Жана, члена команди Волинської області. 

клас «Піонер-Н»: 

І  місце -  Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницької області; 

ІІ  місце -  Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

ІІІ  місце – Шевчука Станіслава, члена команди Волинської області. 

        клас «Піонер-Б»: 

І  місце -  Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

ІІ  місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівської області; 

ІІІ  місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний»: 

І  місце -  Бондарука Дмитра, члена команди Волинської області; 

ІІ  місце – Сорокопуда Артема, члена команди Чернівецької області; 

ІІІ  місце – Лелика Максима, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

І  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

ІІ  місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області; 

ІІІ  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області. 

клас «Кадет»: 

І  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

ІІ  місце – Чернікова Антона, члена команди Волинської області; 

ІІІ  місце – Сарапука Владислава, члена команди Хмельницької області. 
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5.Нагородити грамотами УДЦПО за вагомий внесок у підготовку та 

проведення Кубку України з картингу серед учнівської молоді:  

Миронова Володимира Івановича – керівника гуртків картингістів  

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

 Рибалку Любов Анатоліївну – завідувача методичним відділом 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Нікуліцу Василя Георгійовича – методиста Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

     Кохана Йосипа Івановича – директора Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді; 

Посвятовського Валерія Аркадійовича – завідувача спортивно-технічним 

відділом  Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної 

творчості школярів та учнівської молоді; 

Петька Юрія Васильовича – керівника гуртка картингу Тернопільського 

обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та 

учнівської молоді; 

Ковальчука Олега Степановича – директора КЗ ТМР «Станція юних 

техніків» Тернопільської області; 

Чорного Миколу Олеговича – голову Федерації картингу Тернопільської 

області; 

Хому Ольгу Зінов’ївну – начальника Управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації; 

Лобоцького Івана Мирославовича – керівника ТОВ «ЛАН»; 

Пиндиківського Романа Дмитровича – директора кооперативу «Іскра»; 

колектив гуртка картингу Козівського будинку дитячо-юнацької творчості 

Тернопільської області; 

колектив фірми «Плітос» с.м.т. Козова Тернопільської області. 

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

Кирила - члена команди Центру творчості дітей та юнацтва Київської області. 

7. Нагородити дипломом УДЦПО «Самому юному учаснику змагань» 

Ткача Кирила, (07.10.2010 року народження) – члена команди Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                                О. В.  Педоренко 


