
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  
 

12.05.2019                                             м. Київ                                     № 05-03 
 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських відкритих 

змагань учнівської молоді на Кубок України (молодші 

юнаки, старші юнаки) з картингу (ІV ранг) 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.1018 

№1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

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

напрямами позашкільної освіти)» з 10 по 12 травня ц.р. у м. Тернопіль на базі 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості 

школярів та учнівської молоді були проведені Всеукраїнські відкриті змагання 

учнівської молоді на Кубок України (молодші юнаки, старші юнаки) з картингу 

(ІV ранг). 

У змаганнях взяли участь 92 спортсмена (13 команд) з: Кіровоградської, 

Сумської, Полтавської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, 

Волинської, Чернівецької та Львівської областей.  

Відповідно до рішення суддівської колегії 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Нагородити переможців та призерів зі швидкісного маневрування у класах 

картів дипломами Українського державного центру позашкільної освіти (далі –

УДЦПО) відповідних ступенів та медалями:  

Клас «Піонер-Н-міні»: 

1 місце – Дуда Данила, члена команди Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді»; 

2 місце – Сніжка Даніїла, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Бондара Володимира, члена команди Чернівецького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «Піонер-Н»: 

1 місце – Якобця Владислава, члена команди Чернівецького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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3 місце – Кодратенка Богдана, члена команди Чернігівського 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 – Бервецького Остапа, члена команди Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді»; 

3 місце – Якобця Владислава, члена команди Чернівецького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «Кадет»: 

1 місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Потапчука Олександра, члена команди Комунального закладу 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради»; 

3 місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «Популярний-ю»: 

1 місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Веретельника Станіслава, члена команди Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді»; 

3 місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «Популярний»: 

1 місце – Лелику Максима, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Шундаревську Христину, члена команди Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді». 

2. Нагородити 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 Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді»; 

2.3. Дипломом 3-го ступеня - команду Комунального закладу «Луцький 

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької 

міської ради». 

3. Нагородити переможців та призерів з шосейно-кільцевих перегонів у класах 

картів дипломами УДЦПО відповідних ступенів та медалями:  

Клас «Піонер-Н-міні»: 
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1 місце – Кобилянського Артема, члена команди Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Дуда Данила, члена команди Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді»; 

3 місце – Кейдуна Єгора, члена команди Дитячо-юнацької спортивної школи 

м.Суми. 

Клас «Піонер-Н»: 

1 місце – Матіціва Жана, члена команди Комунального закладу «Луцький 

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради»; 

2 місце – Андрушу Матвія, члена команди Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Гашимова Романа, члена команди Комунального закладу «Луцький  

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради». 

Клас «Піонер-Б»: 

1 місце – Андрушу Матвія, члена команди Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Сорокопуда Костянтина, члена збірної команди Тернопільської 

області і Федерації картингу Тернопільської області; 

3 місце – Матіціва Жана, члена команди Комунального закладу «Луцький 

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради». 

Клас «Кадет»: 

1 місце – Михайлишина Вадима, члена збірної команди Тернопільської області 

і Федерації картингу Тернопільської області; 

2 місце – Руско Івана, члена команди Станції юних техніків м. Остер; 

3 місце – Ольшевського Назара, члена команди Комунального закладу 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради». 

Клас «Популярний-ю»: 

1 місце – Богдана Олександра, члена збірної команди Тернопільської області і  

Федерації картингу Тернопільської області;  

2 місце – Богилу Даніїла, члена команди Станції юних техніків м. Остер; 

3 місце – Севастяненка Владислава, члена команди Будинку дитячо-юнацької  

творчості Олександрійської міської ради. 

Клас «Популярний»: 

1 місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Шундаревську Христину, члена команди Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді». 

Клас «125-безкоробка-ю»: 
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1 місце – Люшняка Тадея, члена збірної команди Тернопільської області і 

Федерації картингу Тернопільської області; 

2 місце – Грабця Матвія, члена команди Комунального закладу Тернопільської  

міської ради «Станція юних техніків»; 

3 місце – Красулю Юрія, члена команди Комунального закладу Тернопільської  

міської ради «Станція юних техніків». 

Клас «125- безкоробка»: 

1 місце – Бліхара Олександра, члена збірної команди Тернопільської області і  

Федерації картингу Тернопільської області; 

2 місце – Шундаревську Христину, члена команди Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді»; 

3 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

4. Нагородити команди: 

4.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО – збірну команду 

Тернопільської області і Федерації картингу Тернопільської області; 

4.2. Дипломом 2-го ступеня – команду Комунального закладу «Луцький 

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради»; 

4.3. Дипломом 3-го ступеня - команду Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

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

колектив Тернопільського обласного комунального центру науково-

технічної творчості школярів та учнівської молоді; 

директора Тернопільського обласного комунального центру науково-

технічної творчості школярів та учнівської молоді - Кохана Йосифа Івановича; 

завідувача спортивно-технічного відділу Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді - Посвятовського Валерія Аркадійовича; 

керівника гуртків картингу Чортківського центру технічної творчості - 

Бобака Івана Івановича; 

методиста Тернопільського обласного комунального центру науково-

технічної творчості школярів та учнівської молоді - Лізогуба Віталія 

Олександровича; 

керівника гуртків Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді - Мельник Мар’яну  

Анатоліївну; 

керівника гуртків Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді - Янчука Івана 

Сергійовича; 

завідувача організаційно-масовим відділом Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді - Попович Наталію Вікторівну; 

командира військової частини А3215 полковника - Баранова Сергія 

Миколайовича; 
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т.в.о. заступника командира військової частини А3215 майора - Іваненко 

Костянтина Анатолійовича; 

т.в.о. начальника фізичної культури і спорту військової частини А3215 

старшого лейтенанта - Антонюка Богдана Володимировича. 

6. Нагородити Подякою УДЦПО за якісне і сумлінне суддівство змагань: 

керівника гуртків картингу Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді - Єщенко Вадима Михайловича; 

керівника гуртків картингу Чернівецького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді - Миронова Володимира Івановича; 

завідувача методичним відділом Чернівецького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді - Рибалку Любов Анатоліївну; 

секретаря Федерації картингу Тернопільської області - Вегеру Вікторію 

Миколаївну; 

керівника гуртків Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді - Сітченко Наталію Володимирівну; 

головного хронометриста - Веліченко Андрія Івановича, м. Київ; 

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

7. Нагородити Грамотою УДЦПО за «За волю до перемоги»: 

вихованця Остерської станції юних техніків Чернігівської області - 

Кренчаніна Івана; 

вихованця Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді - Бондара Володимира. 

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

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


