
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

20.05.2018                                             м. Київ                              № 05-14

Про підсумки проведення Всеукраїнських 
Відкритих змагань учнівської молоді (молодші 
юнаки, старші юнаки) з картингу (ІV ранг) 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018
№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти),  з  18 по 20 травня ц.р. у м. Тернопіль на базі
Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості
школярів і учнівської молоді були проведені Всеукраїнські відкриті змагання
учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки) з картингу (ІV ранг).

У  змаганнях  взяли  участь  66  спортсменів  -  10  команд  з  7  областей
України:  Тернопільської,  Волинської,  Хмельницької,  Чернігівської,
Чернівецької, Львівської, Закарпатської.

Відповідно до рішення суддівської колегії

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити  переможців  та  призерів  змагань  у класах  картів  дипломами
відповідних ступенів та медалями у дисципліні швидкісного маневрування: 
        Клас «Піонер-Н-міні»:
1 місце – Боднарюка Богдана - члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце – Дуда Данилу - члена команди Стрійського спортивно-технічного 
клубу ГО «ТСО України»;
3 місце – Кобилянського Артема - члена команди Хмельницького обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
        Клас «Піонер-Н»:
1  місце  –  Гашимова  Романа  -  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації;
2 місце – Матіціва Жана - члена команди Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
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3 місце – Якобець Владислава - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.
        Клас «Піонер-Б»:
1 місце – Боднарюка Богдана - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце – Якобець Владислава - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
3 місце – Грабець Матвія - члена команди Тернопільської міської станції юних 
техніків.
       Клас «Кадет»:
1 місце –  Іванчука Дмитра - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце – Гудова Максима - члена збірної команди Тернопільської області і 
Федерації картингу Тернопільської області;
3 місце – Михайлішина Вадима - члена збірної команди Тернопільської області 
і Федерації картингу Тернопільської області.
    Клас «Популярний-ю»:
1  місце  –  Потапчука Олександра -  члена  команди Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації;
2 місце – Боднарюка Сергія - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
3 місце – Шундаревську Христину - члена команди Стрійської міської станції 
юних техніків.
       Клас «Популярний»:
1  місце  –  Лелика Максима-  члена  команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце – Раута Максима - члена команди м. Львова;
3 місце – Кармана Олега - члена команди Стрійської міської станції юних
техніків.

Командний залік:
1 місце – команду Чернівецького обласного центра науково-технічної творчості
учнівської молоді;
2  місце  –  команду  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
3 місце – команду комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді».

2. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами відповідних 
ступенів та медалями у дисципліні шосейно-кільцевих перегонів:
        Клас «Піонер-Н-міні»:

1 місце – Боднарюка Богдана - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;

2 місце – Дуда Данилу - члена команди комунального закладу Львівської
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обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  науково-технічної  творчості
учнівської молоді»;
3 місце – Ляхова Артема - члена команди комунального закладу Львівської
обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  науково-технічної  творчості
учнівської молоді».

        Клас «Піонер-Н»:
1 місце – Німець Станіслава - члена команди Федерації картингу Закарпатської 
області;
2  місце  –  Гашимова  Романа  -  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації;
3 місце – Калінського Миколу - члена збірної команди Тернопільської області 
і Федерації картингу Тернопільської області.

         Клас «Піонер-Б»:
1 місце – Грабець Матвія - члена команди Тернопільської міської станції юних 
техніків;
2 місце – Матіціва Жана - члена команди Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
3  місце  –  Гашимова  Романа  -  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації.
             Клас «Кадет»:
1  місце  –  Ольшевського  Назара  -  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації;
2 місце – Михайлішина Вадима -  члена збірної команди Тернопільської області
і Федерації картингу Тернопільської області;
3 місце – Жучкова Дениса - члена команди Остерської станції юних техніків 
Чернігівської області.

       Клас «Популярний-ю»:
1 місце – Богдана Олександра - члена збірної команди Тернопільської області і 
Федерації картингу Тернопільської області;
2 місце – Богила Даніла - члена команди Остерської станції юних техніків 
Чернігівської області;
3 місце – Шундаревську Христину - члена команди Стрійської міської станції 
юних техніків.

       Клас «Популярний»:
1  місце  –  Лелика Максима - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце – Снігура Дениса - члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді; 
3 місце  – Гричану  Діану  -  члена  команди Хмельницького обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

       Клас «125-безкоробка-ю»:
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1 місце – Бліхара Олександра - члена збірної команди Тернопільської області і 
Федерації картингу Тернопільської області;
2 місце – Боднарюка Сергія - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
3 місце  – Сарапука  Владислава  -  члена  команди  Хмельницького  обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

       Клас «125- безкоробка»:
1 місце – Мамотюка Дмитра - члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце  – Войтюк Ольгу  -  члена  команди Хмельницького обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
3 місце – Бондарчука Олега - члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

   Командний лазік:
1 місце – збірну команду Тернопільської області і Федерації картингу
Тернопільської області;
2  місце  –  команду  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
3 місце – команду Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді.

3. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами відповідних 
ступенів та медалями у абсолютному заліку: 
       Клас «Піонер-Н-міні»:

1 місце – Боднарюка Богдана - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце – Дуда Данилу - членакоманди Стрійського  спортивно-технічного
клубу ГО «ТСО УКРАЇНИ»;
3 місце – Ляхова Артема - членакоманди Стрійського  спортивно-технічного
клубу ГО «ТСО УКРАЇНИ».

        Клас «Піонер-Н»:
1  місце  –  Гашимова  Романа  -  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації;
2 місце – Німець Станіслава - члена команди Федерації картингу Закарпатської 
області.
3 місце – Калінського Миколу - члена збірної команди Тернопільської області і 
Федерації картингу Тернопільської області.

        Клас «Піонер-Б»:
1 місце – Грабець Матвія - члена команди Тернопільської міської станції юних 
техніків;
2 місце – Матіціва Жана - члена команди Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
3 місце – Боднарюка Богдана - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.



5

        Клас «Кадет»:
1  місце  –  Ольшевського  Назара  -  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації;
2 місце – Михайлішина Вадима - члена збірної команди Тернопільської області
і Федерації картингу Тернопільської області;
3 місце – Гудова Максима -  члена збірної  команди Тернопільської  області  і
Федерації картингу Тернопільської області.

        Клас «Популярний-ю»:
1 місце – Шундаревську Христину - члена команди Стрійської міської станції 
юних техніків.;
2  місце  –  Потапчука Олександра  -  члена команди Центру науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації;
3 місце – Богдана Олександра - члена збірної команди Тернопільської області  і
Федерації картингу Тернопільської області.

       Клас «Популярний»:
1  місце  –  Лелика Максима - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце – Снігура Дениса - члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
3 місце  – Гречану  Діану  -  члена  команди Хмельницького  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

      Клас «125-безкоробка-ю»:
1 місце – Бліхара Олександра - члена збірної команди Тернопільської області і
Федерації картингу Тернопільської області;
2 місце – Боднарюка Сергія - члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
3 місце  – Сарапука  Владислава  -  члена  команди  Хмельницького  обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

       Клас «125- безкоробка»:
1 місце – Мамотюка Дмитра - члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
2 місце  – Войтюк Ольгу  -  члена  команди Хмельницького обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
3 місце – Бондарчука Олега - члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

   Командний залік:
1  місце  –  команду  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
2 місце – команду Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді;
3 місце – збірну команду Тернопільської області  і  Федерації  картингу
Тернопільської області.
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4. Нагородити Подякою Українського державного центру позашкільної освіти 
за якісну підготовку та проведення змагань:

колектив  Тернопільського  обласного  комунального  центру  науково-
технічної творчості школярів і учнівської молоді;

колектив Федерації картингу Тернопільської області;
директора  Тернопільського  обласного  комунального  центру  науково-

технічної творчості школярів і учнівської молоді - Кохана Йосифа Івановича;
голову  Тернопільської  обласної  організації  громадської  організації

«Товариство  сприяння  обороні  України»  -  Новгородського  Анатолія
Дмитровича;

завідувача  спортивно-технічного  відділу  Тернопільського  обласного
комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та учнівської
молоді - Посвятовського Валерія Аркадійовича;

директора комунального закладу «Станція юних техніків» Тернопільської
міської ради Ковальчука Олега Степановича;

президента Федерації  картингу Тернопільської області  -  Чорного Миколу
Олеговича;

керівника  гуртків  картингу  Чортківського  центру  технічної  творчості  -
Бобака Івана Івановича;

директора  Заліщицького  центру  технічної  творчості  школярів
Тернопільської області - Кравчука Богдана Олеговича;

методиста  Тернопільського  обласного  комунального  центру  науково-
технічної  творчості  школярів  та учнівської  молоді -  Горбулько  Миколу
Михайловича;

керівника  гуртків  Тернопільського  обласного  комунального  центру
науково-технічної  творчості  школярів  і  учнівської  молоді Мельник  Мар’яну
Анатоліївну;

керівника  гуртків  Тернопільського  обласного  комунального  центру
науково-технічної  творчості  школярів  та учнівської  молоді -  Янчука  Івана
Сергійовича;

керівника  гуртків  Тернопільського  обласного  комунального  центру
науково-технічної творчості школярів  та учнівської молоді - Петриляк Олену
Вікторівну;

керівника  гуртків  Тернопільського  обласного  комунального  центру
науково-технічної  творчості  школярів  та учнівської  молоді -  Майка  Богдана
Теодозійовича;

керівника  гуртків  Тернопільського  обласного  комунального  центру
науково-технічної  творчості  школярів  та учнівської  молоді -  Курнатовича
Олега Володимировича;

працівника  Тернопільського  обласного  комунального  центру  науково-
технічної творчості школярів та учнівської молоді - Пацая Леоніда Петровича;

завідувача оргмасовим відділом Тернопільського обласного комунального
центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді - Попович
Наталію Вікторівну;
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заступника  директора  з  АГЧ  Тернопільського  обласного  комунального
центру  науково-технічної  творчості  школярів  та учнівської  молоді -
Шишковського Олега Калістратовича;

керівника  гуртків  картингу  Чернівецького  обласного  центру  науково-
технічної  творчості  учнівської  учнівської  молоді -  Миронова  Володимира
Івановича;

керівника  гуртків  картингу  Чернігівського  обласного  центру  науково-
технічної  творчості  учнівської  учнівської  молоді -  Єщенко  Вадима
Михайловича;

керівника  гуртків  Чернігівського  обласного  центру  науково-технічної
творчості учнівської учнівської молоді - Сітченко Наталію Володимирівну;

секретаря  Федерації  картингу  Тернопільської  області  -  Вегеру  Вікторію
Миколаївну;

керівника гуртків картингу Київського міського центру технічної творчості
молоді «Сфера» - Лазарєва Олега Михайловича;

заступника  директора  з  навчально-тренувальної  роботи  Дитячо-юнацької
спортивної школи «Автомобіліст» - Тарногородську Юлію Валентинівну;

старшого  тренера-викладача  Дитячо-юнацької  спортивної  школи
«Автомобіліст» - Крамара Віктора Васильовича.
5. Контроль за виконанням цього наказу  покласти на заступника директора з

виховної роботи - Левіну І.Є.

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура
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