
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  
 

10.10. 2021 р.                                          м. Київ                                      № 10-07 
 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських  

відкритих змагань учнівської молоді 

(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу  

фінального етапу (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 06 по 10 жовтня 2021 року у 

м.Київ на спортивному комплексі «Чайка» були проведені Всеукраїнські 

відкриті змагання учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки) з картингу  

фінальний етап (ІV ранг).  

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити переможців та призерів у особистому і командному заліках у 

дисципліні «Швидкісне маневрування» дипломами відповідних ступенів та 

медалями: 

Клас «Піонер-Н-міні»: 

1 місце – Бондаря Володимира, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Чечеля Артура, члена команди Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Усікову Алісу, члена команди Комунального закладу ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

Клас «Піонер-Н»: 

1 місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Вороб’яка Дениса, члена команди Комунального закладу ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

3 місце – Дуду Данила, члена команди Комунального закладу ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. 
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Клас «Піонер-Б»:  

1 місце – Боднарюка Богдана, члена команди Чернівецького обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Лазебного Віктора, члена команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Васильченка Юліана, члена команди Комунального закладу ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

Клас «Кадет»: 

1 місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Ольшевського Назара, члена команди Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Якобця Владислава, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді.  

Клас «Популярний»: 

1 місце – Веретельника Станіслава, члена команди Комунального закладу ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

2 місце – Олексюка Вадима, члена команди Комунального закладу ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

3 місце – Полоза Георгія, члена команди Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 Командний Залік: 

1 місце – команду Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

2 місце – команду Комунального закладу ЛОР «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

3 місце – команду Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді. 

2. Нагородити переможців та призерів у особистому і командному заліках у 

дисципліні «Шосейно-кільцеві перегони» дипломами відповідних ступенів та 

медалями:  

Клас «Піонер-Н-міні»: 

1 місце – Михайленка Лева, члена спортивної команди «Борщ рейсінг»; 

2 місце – Онуфера Андрія, члена команди Луцького міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради; 

3 місце – Борща Сергія, члена спортивної команди «Борщ рейсінг». 

Клас «Піонер-Н»: 

1 місце – Крижановського Івана, члена спортивної команди «Борщ рейсінг»; 

2 місце – Лямцева Тихона, члена команди Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Кобилянського Артема, члена команди Хмельницького обласного 

центру науково-технічної учнівської молоді. 

Клас «Піонер-Б»: 

1 місце – Лямцева Тихона, члена команди Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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2 місце – Кренчаніна Івана, члена команди Остерської станції юних техніків  

Чернігівської області; 

3 місце – Лазебного Віктора, члена команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «Кадет»: 

1 місце – Фаткуліна Тимофія, члена команди Чернігівського обласного центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Гашимова Романа, члена команди Луцького міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Ольшевського Назара, члена команди Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «Популярний»: 

1 місце – Шундаревську Христину, члена команди Комунального закладу ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

2 місце – Багила Даніла, члена команди Остерської станції юних техніків  

Чернігівської області; 

3 місце – Потапчука Олександра, члена команди Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «125-безкоробка-ю»: 

1 місце – Мозгового Дмитра, члена команди Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Ткачука Владислава, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Гашимова Романа, члена команди Луцького міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

Клас «125- безкоробка»: 

1 місце – Полоза Георгія, члена команди Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Сай-Мітряєва Валентина, члена команди Українського державного 

центру позашкільної освіти. 

Клас «125- коробка»: 

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

творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

2 місце – Іванченка Владислава, члена спортивної команди «Кононець-

моторспорт». 

Командний Залік: 

1 місце – команду Луцького міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Луцької міської ради; 

2 місце – команду Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

3 місце – команду Комунального закладу ЛОР «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді». 

3. Нагородити Грамотою Українського державного центру позашкільної освіти  

за підготовку переможців змагань: 
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Шундаревську Христину Романівну - керівника гуртків картингу 

Комунального закладу ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді»; 

Шундаревського Романа Івановича - керівника гуртків картингу 

Комунального закладу ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді»; 

Кравченка Олександра Дмитровича - керівника гуртків картингу 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Ковальчука Сергія Вікторовича - керівника гуртка картингу Луцького 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради; 

Миронова Володимира Івановича - керівника гуртків картингу 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Севастяненка Владислава Юрійовича - директора Будинку дитячо-юнацької   

творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

Борща Геннадія Сергійовича - директора спортивної команди «Борщ 

рейсінг». 

4. Нагородити Подякою Українського державного центру позашкільної 

освіти за відмінне суддівство змагання: 

Миронова Володимира Івановича - керівника гуртків картингу 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Рибалку Любов Анатолівну – завідувача методичним відділом 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Галустяна Валерія Івановича – суддю національної категорії з картингу; 

Могиленка Павла Арвітовича – суддю національної категорії з картингу. 

5. Нагородити Подякою Українського державного центру позашкільної освіти  

за якісну підготовку та проведення змагань:  

колектив Київської міської дитячо-юнацької спортивно-технічної школи з 

автомотоспорту ГО «ТСО України»; 

колектив підприємства «Автодром Чайка» ТСО України; 

Білика Валерія Валерійовича - директора Київської міської дитячо-юнацької 

спортивно-технічної школи з автомотоспорту ГО «ТСО України»; 

Зайцева Антона Сергійовича - директора картодрому «Чайка». 

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

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


