
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  
 

 

23.05.2021                                             м. Київ                                       № 05-11 

 

 

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 24.11.2020 

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), з 21 по 23 травня 2021 року у 

м.Полтава на базі спортивно-технічному комплексі «Лтава» були проведені 

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші юнаки, старші 

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

У змаганнях взяли участь 28 спортсменів (9 команд) з Донецької, 

Київської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської областей та міста Києва.  

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами відповідних 

ступенів Українського державного центру позашкільної освіти (далі – УДЦПО) 

та медалями:  

Клас «Піонер-Н-міні»: 

1 місце – Булгакова Аркадія, члена команди Станції юних техніків 

м.Покровська Донецької області; 

2 місце – Нерода Максима, члена команди Сумської області; 

3 місце – Рахімова Гліба, члена команди Сумської області. 

Клас «Піонер-Н»: 

1 місце – Вишневського Дениса, члена команди Сумської області; 

2 місце – Никоненко Івана, члена команди Станції юних техніків м.Миргорода 

Полтавської області; 

3 місце – Дадашева Іллю, члена команди Козельщанського будинку дитячої та 

юнацької творчості Полтавської області. 
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Клас «Кадет»: 

1 місце – Стафійчук-Антоненка Романа, члена команди Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Олександрія Кіровоградської області; 

2 місце – Дерев’янченко Іллю, члена команди Козельщанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області; 

3 місце – Бурмака Дмитра, члена команди спортивно-технічного комплексу 

«Лтава» м. Полтава. 

Клас «Популярний»: 

1 місце – Демена Микиту, члена команди Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області. 

Клас «125-безкоробка-ю»: 

1 місце – Кравченко Марію, члена команди Козельщанського будинку дитячої 

та юнацької творчості Полтавської області; 

2 місце – Гамагу Івана, члена команди Станції юних техніків м. Покровська 

Донецької області; 

3 місце – Трушківського Кирила, члена команди Київської області. 

Клас «125- безкоробка»: 

1 місце – Кульбако Владислава, члена команди Київської області. 

Клас «125- коробка»: 

1 місце – Севастяненка Владислава, члена команди Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Олександрія Кіровоградської області; 

2 місце – Павловського Дмитра, члена команди Київської 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 «Товариство сприяння обороні 

України»; 

керівника гуртка картингу "Темп" Козельщинського будинку дитячої та 

юнацької творчості - Кравченка Михайла Івановича; 

технічного комісара змагання - Гонтового Юрія Павловича, м. Полтава; 

спортивного комісара змагання - Могиленка Павла Арвідовича, м. Конотоп 

Сумської області; 

головного секретаря змагання - Кравченка Олену Володимирівну, 

смт.Козельщина Полтавської області; 

суддю старту-фінішу - Гонтового Юрія Юрійовича, м. Полтава; 

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

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

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


