
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

23.09.2018                                             м. Київ                           № 09-17

Про підсумки проведення фіналу 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 21 по 23 вересня ц.р. у м. Петропавлівській
Борщагівці Київської області, на базі картодрому «Чайка» ГО «ТСО УКРАЇНИ»
було  проведено  фінал  Всеукраїнських  відкритих  змагань  учнівської  молоді
(молодші  юнаки,  старші  юнаки)  з  картингу  (ІV  ранг)  спільно  з  відкритим
чемпіонатом ГО «ТСО УКРАЇНИ» і Кубком командувача Сухопутних військ
Збройних сил України.

У  змаганнях  взяли  участь  102  спортсмена  (14  команд)  з  10  областей
України:  Волинської,  Кіровоградської,  Львівської,  Полтавської,  Сумської,
Тернопільської,  Хмельницької,  Черкаської,  Чернігівської,  Чернівецької  і
м.Києва.

Відповідно до рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами Українського 
державного центру позашкільної освіти (далі – УДЦПО) відповідних ступенів 
та медалями у дисципліні швидкісного маневрування: 

Клас «Піонер-Н-міні»:
І місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Кондратенко Богдана, члена команди Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Кобилянського Артема, члена команди Хмельницького обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Клас «Піонер-Н»:
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І місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Андруша Матвія, члена команди Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Гашимова Романа, члена команди Луцького міського центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді.

Клас «Піонер-Б»:
І місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ  місце  –  Бервецького  Остапа,  члена  команди  Комунального  закладу
Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  науково-технічної
творчості учнівської молоді».

Клас «Кадет»:
І місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Рудника Михайла, члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Потапчука Олександра, члена команди Луцького міського центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді.

Клас «Популярний-ю»:
І місце – Сарапука Владислава, члена команди Хмельницького обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Потапчука Олександра, члена команди Луцького міського центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді.

Клас «Популярний»:
І місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Лелика Максима, члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Пинзара Едуарда, члена команди Хмельницького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді.

2. Нагородити команди - призери дипломами УДЦПО відповідних ступенів
та кубками:
І місце – команду Чернівецького обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді;
ІІ місце – команду Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді; 
ІІІ  місце  –  команду  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської  обласної  державної
адміністрації.
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3. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами УДЦПО 
відповідних ступенів та медалями

 у дисципліні шосейно-кільцевих перегонів:
Клас «Піонер-Н-міні»:

І місце – Кобилянського Артема, члена команди Хмельницького обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Животкова Матвія, м Черкаси.

Клас «Піонер-Н»:
І місце – Андруша Матвія, члена команди Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ  місце  –  Гашимова  Романа,  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської
обласної державної адміністрації;
ІІІ місце – Матіціва Жана, члена команди Центру науково-технічної творчості
учнівської  молоді  управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської  обласної
державної адміністрації.

Клас «Піонер-Б»:
І місце – Матіціва Жана, члена команди Центру науково-технічної творчості
учнівської  молоді  управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської  обласної
державної адміністрації;
ІІ місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Андруша Матвія, члена команди Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді.

Клас «Кадет»:
І  місце  –  Ольшевського  Назара,  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської
обласної державної адміністрації;
ІІ місце – Богила Данила, члена команди Остерської станції юних техніків;
ІІІ місце – Севастяненко Владислава, члена команди Олександрійського 
будинку дитячо-юнацької творчості.

Клас «Популярний-ю»:
І  місце  –  Шундаревську  Христину,  члена  команди  Комунального  закладу
Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  науково-технічної
творчості учнівської молоді»; 
ІІ місце – Сарапука Владислава, члена команди Хмельницького обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Богдана Олександра, члена збірної команди Федерації картингу 
Тернопільської області.

Клас «Популярний»:
І місце – Галустяна Кирила, члена команди Сумської дитячо-юнацької 
спортивної школи;
ІІ місце – Лелика Максима, члена команди Чернівецького обласного центру 
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науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Снігура Дениса,  члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

Клас «125-безкоробка-ю»:
І місце – Бліхара Олександра, члена команди Чернігівського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце  – Сарапука  Владислава,  члена  команди  Хмельницького  обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Лобача Данила, члена команди  картингового клуба «Темп», 
с.м.т.Козельщина.

Клас «125-безкоробка»:
І місце – Полоза Георгія, члена команди Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Огороднікова Леонарда, члена команди спортивного клуба 
«Автодром Чайка» Київської області;
ІІІ місце – Пінзара Едуарда, члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

4. Нагородити команди - призери дипломами УДЦПО відповідних ступенів
та кубками:
І місце –команду Хмельницького обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді;
ІІ  місце  –  команду  Чернігівського  обласного  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – збірну команду Федерації картингу Тернопільської області.

5. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами УДЦПО 
відповідних ступенів та медалями 

у абсолютному заліку:
Клас «Піонер-Н-міні»:

І місце  –  Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Кобилянського Артема, члена команди Хмельницького обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ  місце  – Кондратенко  Богдана,  члена  команди  Чернігівського  обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Клас «Піонер-Н»:
І місце  –  Андруша Матвія,  члена  команди  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ  місце  –  Гашимова  Романа,  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської
обласної державної адміністрації.

Клас «Піонер-Б»:
І  місце –  Гринчука Дмитра,  члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
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ІІ місце – Матіціва Жана, члена команди Центру науково-технічної творчості
учнівської  молоді  управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської  обласної
державної адміністрації;
ІІІ місце – Сорокопуда Костянтина, члена збірної команди Федерації картингу 
Тернопільської області.

Клас «Кадет»:
І  місце  –  Ольшевського  Назара,  члена  команди  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської
обласної державної адміністрації;
ІІ місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Рудніка Михайла, члена команди Чернігівського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

Клас «Популярний-ю»:
І місце  – Сарапука Владислава,  члена  команди  Хмельницького  обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ  місце  –  Шундаревську  Христину,  члена  команди  Комунального  закладу
Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  науково-технічної
творчості учнівської молоді»;
ІІІ місце – Богдана Олександра, члена збірної команди Федерації картингу 
Тернопільської області.

Клас «Популярний»:
І місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце – Лелика Максима, члена команди Чернівецького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце  – Галустяна  Кирила,  члена  команди  Сумської  дитячо-юнацької
спортивної школи.

Клас «125-безкоробка-ю»:
І місце – Бліхара Олександра, члена збірної команди Федерації картингу 
Тернопільської області;
ІІ  місце  –  Сарапука  Владислава,  члена  команди  Хмельницького  обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІІ місце – Лобача Данила, члена команди  картингового клуба «Темп»,          
с.м.т. Козельщина.

Клас «125-безкоробка»:
І місце – Полоза Георгія, члена збірної команди Федерації картингу 
Тернопільської області;
ІІ місце – Огороднікова Леонарда, члена команди спортивного клуба 
«Автодром Чайка» Київської області;
ІІІ місце – Пінзара Едуарда, члена команди Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

5. Нагородити команди - призери дипломами УДЦПО відповідних ступенів 
та кубками:
І місце – команду Чернігівського обласного центру науково-технічної 
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творчості учнівської молоді;
ІІ  місце  –  команду  Хмельницького  обласного  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді;
ІІІ  місце  –  команду  Чернівецького  обласного  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді.

6. Нагородити Грамотою УДЦПО «наймолодший учасник» - Петрищака 
Едуарда, члена збірної команди ФКТО м. Тернопіль.

7.  Нагородити  Подякою  УДЦПО  за  якісну  підготовку  та  проведення
змагань:

колектив Київської міської Дитячо-юнацької спортивно-технічної школи з
автомотоспорту ГО «ТСО УКРАЇНИ»;

колектив Підприємства об’єднання громадян «АВТОДРОМ ЧАЙКА» ТСО
України;

директора Київської міської Дитячо-юнацької спортивно-технічної школи з
автомотоспорту ГО «ТСО УКРАЇНИ» - Білика Валерія Валерійовича;

директора  картодрому  «Чайка»  ГО  «ТСО  УКРАЇНИ»  -  Зайцева  Антона
Сергійовича;

генерального  директора  об’єднання  громадян  «Автодром  Чайка»  ТСО
України - Тімченко Віктора Миколайовича;

керівника гуртка картингу Українського державного центра позашкільної
освіти -  Балана Валерія Анатолійовича;

старшого  тренера-викладача  Дитячо-юнацької  спортивної  школи
«Автомобіліст» - Крамара Віктора Васильовича;

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

8. Нагородити Подякою УДЦПО за якісне суддівство змагань:
керівника  гуртків  картингу  Чернівецького  обласного  центру  науково-

технічної творчості учнівської молоді - Миронова Володимира Івановича;
методиста  Чернівецького  обласного  центру  науково-технічної  творчості

учнівської молоді - Рибалку Любов Анатоліївну;
керівника  гуртків  картингу  Чернігівського  обласного  центру  науково-

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

творчості учнівської молоді - Сітченко Наталію Володимирівну;
суддю Національної категорії з картингу - Рачека Валентина Вікторовича;
суддю Першої категорії з картингу - Дороніну Аллу Вікторівну;
суддю Другої категорії з картингу - Вегеру Вікторію Миколаївну;
суддю Першої категорії з картингу - Зайцева Сергія Анатолійовича;
суддю Першої  категорії з картингу - Таранця Дмитра Борисовича;
суддю Другої категорії з картингу - Сай-Мітряєва Олексія Миколайовича.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора

з виховної роботи - Левіну І.Є.

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура
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