
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  
 

 

21.04.2019                                             м. Київ                                       № 04-07 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських відкритих 

змагань учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки)  

з картингу - I-й етап (ІV ранг) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 

№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік» з 20 по 21 

квітня ц.р. у м. Полтава на базі Полтавського картодрому «Лтава» були 

проведені Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші юнаки, 

старші юнаки) з картингу - I-й етап (ІV ранг). 

У змаганнях взяли участь 62 спортсмена з 11 регіонів України: 

Волинської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, 

Харківської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Черкаської, 

Чернівецької. 

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:  

Клас «Піонер-Н-міні»: 

1 місце – Кобилянський Артем, член команди Хмельницького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Баршак Марк, член команди Картинг-клубу «Лідер»  м. Харків; 

3 місце – Ігнатуша Дмитро, член команди Картинг-клубу «Лідер»  м. Харків. 

Клас «Піонер-Н»: 

1 місце – Андруша Матвій, член команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Дячино Станіслав, член команди Картинг-клубу «Лідер» м. Харків; 

3 місце – Гашимов Роман, член команди Комунального закладу «Луцький  



2 

 

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради». 

Клас «Піонер-Б»: 

1 місце – Андруша Матвій, член команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Сорокопуд Костянтин, член збірної команди Тернопільської області і  

Федерації картингу Тернопільської області; 

3 місце – Кренчанін Іван, член команди Станції юних техніків м. Остер. 

Клас «Кадет»: 

1 місце – Ольшевський Назар, член команди Комунального закладу «Луцький  

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради»; 

2 місце – Михайлишин Вадим, член збірної команди Тернопільської області і  

Федерації картингу Тернопільської області; 

3 місце – Рудник Михайло, член команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «Популярний-ю»: 

1 місце – Богила Даніїл, член команди Станції юних техніків м. Остер; 

2 місце – Фаткулін Тимофій, член команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Богдан Олександр, член збірної команди Тернопільської області і  

Федерації картингу Тернопільської області. 

Клас «Популярний»: 

1 місце – Дорошенко Іван, член команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Малахівський Ігор, член команди Будинку дитячо-юнацької творчості  

м. Гадяч; 

3 місце – Гузь Андрій, член команди Будинку дитячо-юнацької творчості  

м. Гадяч. 

Клас «125-безкоробка-ю»: 

1 місце – Лобач Данило, член команди Картинг-клубу "Темп" м. Козельщина; 

2 місце – Комендат Олександр, член збірної команди Тернопільської області і  

Федерації картингу Тернопільської області; 

3 місце – Бурнос Олексій, член команди Дитячо-юнацької спортивної школи  

м. Суми. 

Клас «125- безкоробка»: 

1 місце – Бліхар Олександр, член збірної команди Тернопільської області і 

Федерації картингу Тернопільської області; 

2 місце – Пинзар Едуард, член команди Хмельницького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Гонтовий Денис, член команди Спортивно-технічного комплексу  

«Лтава» м. Полтава. 

Клас «125- коробка»: 

1 місце – Дмитрієв Ярослав, член команди Спортивно-технічного клубу  

«Прометей» м. Дніпро; 

2 місце – Дмитрієв Артем, член команди Спортивно-технічного клубу  
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«Прометей» м. Дніпро; 

3 місце – Думанський Вадим, член збірної команди Тернопільської області і  

Федерації картингу Тернопільської області. 

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

колектив Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

колектив гуртка картингу "Темп" Козельщинського будинку дитячої та 

юнацької творчості; 

колектив Спортивно-технічного комплексу «Лтава» м. Полтава; 

колектив Полтавської обласної організації «Товариства сприяння обороні 

України»; 

директора Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради - Дуброву Володимира Івановича; 

заступника директора Полтавського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради - Денисюка Дмитра 

Валерійовича; 

керівника гуртка картингу Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради - Кравченка 

Михайла Івановича; 

голову Полтавської обласної організації ГО «ТСО УКРАЇНИ» - Василенка 

Василя Івановича; 

директора Спортивно-технічного комплексу «Лтава» - Черниша Віктора 

Володимировича. 

4.  Нагородити Подякою УДЦПО за якісне та незалежне суддівство змагань: 

суддю технічної комісії - Гонтового Юрія Павловича, м. Полтава; 

головного суддю - Кравченка Михайла Івановича, с.м.т. Козельщина; 

головного секретаря - Кравченко Олену Юріївну, с.м.т. Козельщина; 

головного хронометриста - Веліченка Андрія Івановича, м. Київ; 

суддю-хронометриста - Веліченко Тетяну Володимирівну, м. Київ; 

старшого суддю рахунку кіл - Папкову Ларису Іванівну, м. Полтава; 

технічного комісара - Ткаченка Олександра Володимировича, м. Запоріжжя. 

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

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г. А. Шкура 

 


