
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

13. 05. 2017 р.                         м. Київ           № 05-07 
 

 
 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

змагань учнівської молоді з картингу 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016       

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» з 

11 по 13 травня 2017 року на базі Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді були 

проведені Всеукраїнські змагання учнівської молоді з картингу. 

В змаганнях прийняло участь 9 команд (69 гуртківців та 10 керівників 

гуртків): 

1. Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

2. Муніципального центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради. 

3. Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

4. Львівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

5. Районного Будинку дитячо-юнацької творчості смт. Козів. 

6. Будинку дитячо-юнацької творчості Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

7. Остерської станції юних техніків Чернігівської області. 

8. Тернопільського Картинг-клубу. 

9. Станції юних техніків м. Біла Церква Київської області. 

Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити у абсолютному заліку команди: 
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1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) команду Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. Дипломами 1-го ступеня 

нагородити членів команди. 

1.2. Дипломом 2-го ступеня команду Муніципального центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради. Дипломами 2-го ступеня 

нагородити членів команди. 

1.3. Дипломом 3-го ступеня команду Львівського 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. 

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

технічної творчості учнівської молоді. 

2.3. Дипломом 3-го ступеня команду Муніципального центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради.  

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

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

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

3.2. Дипломом 2-го ступеня команду Муніципального центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради.  

3.3. Дипломом 3-го ступеня команду Львівського 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 – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецької області;  

3 місце - Яремія Олексія, члена команди Львівської області. 

клас «Піонер-Н»: 

1 місце - Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

2 місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

3 місце – Якобця Владислава, члена команди Чернівецької області. 

клас «Піонер-Б»: 

1 місце - Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

2 місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

3 місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний»: 

1 місце – Лелику Максима, члена команди Чернівецької області; 

2 місце – Боднарюка Олександра, члена команди Чернівецької області; 

3 місце – Кармана Олега, члена команди Львівської області.  

клас «Популярний-юнаки»:  

1 місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 
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2 місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області; 

3 місце – Пинзара Едуарда, члена команди Хмельницької області. 

клас «Кадет»: 

1 місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

2 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області. 

4.2.  Дисципліна «Шосейно-кільцеві перегони»: 

клас «Піонер-Н міні»: 

1 місце – Матіціва Жана, члена команди Волинської області; 

2 місце – Яремія Олексія, члена команди Львівської області; 

3 місце - Гашимова Романа, члена команди Волинської області. 

клас «Піонер-Н»: 

1 місце - Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2 місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

3 місце – Михайлишина Вадима, члена команди Тернопільської області. 

клас «Піонер-Б»: 

1 місце - Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2 місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

3 місце – Богилу Данила, члена команди Чернігівської області. 

клас «Популярний»: 

1 місце - Лелику Максима, члена команди Чернівецької області; 

2 місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницької області; 

3 місце – Боднарюка Олександра, члена команди Чернівецької області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області; 

2 місце – Богдана Олександра, члена команди Тернопільської області;  

3 місце – Балашова Андрія, члена команди Чернівецької області. 

клас «Кадет»: 

1 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області; 

2  місце – Балашова Андрія, члена команди Чернівецької області; 

3  місце – Богдана Олександра, члена команди Тернопільської 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 - Яремія Олексія, члена команди Львівської області. 

клас «Піонер-Н»: 

1 місце - Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2  місце - Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

3 місце – Михайлишина Вадима, члена команди Тернопільської області. 

        клас «Піонер-Б»: 

1 місце - Потапчука Олександра, члена команди Волинської області; 

2 місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецької області; 

3 місце – Богилак Данила, члена команди Чернігівської області. 

клас «Популярний»: 
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1 місце - Лелику Максима, члена команди Чернівецької області; 

2 місце – Боднарюка Олександра, члена команди Чернівецької області; 

3 місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницької області. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1 місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

2 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області; 

3 місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівської області. 

клас «Кадет»: 

1 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецької області; 

2  місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецької області; 

3 місце – Пинзара Едуарда, члена команди Хмельницької області. 

5. Нагородити Грамотами Українського державного центру позашкільної освіти  

за вагомий внесок у підготовку та проведення Всеукраїнських змагань 

учнівської молоді з картингу: 

- Миронова Володимира Івановича – керівника гуртків картингістів  

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- Рибалку Любов Анатоліївну – завідувача методичного відділу Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Нікуліцу Василя Георгійовича – методиста Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Луданого Олександра Григоровича – директора Кам’янець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- Кагітіна Руслана Павловича – керівника гуртка картинг Кам’янець-

Подільської філії Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

- Шубіна Петра Михайловича –Голову Хмельницької обласної організації 

Товариства сприяння обороні України; 

- Демченко Володимира Миколайовича – директора Кам’янець-Подільської 

автошколи Товариства сприяння обороні України; 

- Павловського Степана Івановича – завідувача відділом молоді та спорту  

Кам’янець-Подільської міської ради; 

- Єпанішнікову Анжелу Геннадіївну - директора «Об’єднання підліткових 

клубів за місцем проживання» Кам’янець-Подільської міської ради; 

- Жезицького Йосипа Івановича – заступника директора Кам’янець-Подільської 

автошколи Товариства сприяння обороні України; 

- Мастікаша Андрія Ігоревича – депутата Кам’янець-Подільської міської ради; 

- Хоменко Віталія Олексійовича - директора Кельменецького дитячо - 

юнацького центру Чернівецької області; 

- Кондрачука Андрія Анатолійовича - інструктора ТОВ «СЕ Борднетце 

Україна»; 

- Банара Анатолія Юрійовича - інженера-електроніка Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Аіфтінке Валерія Костянтиновича - інженера ТОВ «Карпати». 
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6. Нагородити дипломом УДЦПО «За волю до перемоги» - Трушківського 

Кирила, члена команди КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

7. Нагородити дипломом УДЦПО «Самому юному учаснику змагань» - 

Онуфера Андрія, члена команди Муніципального центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради  

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                 Г. А. Шкура 

 

 
 


