ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
12 травня 2016 року

№ 163

Про присвоєння спортивних розрядів
Відповідно до Положення про Єдину спортивну класифікацію України,
затверджену наказом Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013
№ 582, наказів Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження
Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з
олімпійських видів спорту» від 17.04.2014 № 1258 (зі змінами), «Про
затвердження Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної
класифікації України з неолімпійських видів спорту» та «Про затвердження
Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з
видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору,
слуху та розумового і фізичного розвитку» від 27.12.2013 № 1333, клопотань
наступних спортивних установ, організацій:
- Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» України
(від 29.03.2016 року № 55);
- Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту
інвалідів «Інваспорт» (від 30.03.2016 року № 94, від 22.04.2016 року № 111,
від 27.04.2016 року № 123, від 25.04.2016 року № 114);
- відділу освіти, молоді та спорту Володимир-Волинської районної
державної адміністрації (від 04.04.2016 року № 238/10/2-16);
- ДЮСШ Луцького району (від 04.04.2016 року № 56);
- Волинського регіонального клубу бойових мистецтв «Прайд»
(від 07.04.2016 року № 66);
- КЗ «СДЮСШОР Плавання» (від 07.04.2016 року № 39,
від 26.04.2016 року № 48);
- КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської ради» (від 13.04.2016 року
№ 53/2-13, від 18.04.2016 року № 61/2-13, від 05.05.2016 року № 68/2-13,
від 05.05.2016 року № 69/2-13, від 21.04.2016 року № 65/2-13);
- Любомльської ДЮСШ (від 13.04.2016 року № 40/38/01-02,
№ 41/39/01-02);
- Волинської федерації кіокушинкай карате (від 15.04.2016 року
№ 01/16);
- Волинського регіонального Клубу рукопашного бою «Інсайт»
(від 18.04.2016 року № 366);
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- сектору у справах молоді та спорту Ківерцівської районної державної
адміністрації (від 19.04.2016 року №33/01-06/2-16);
- асоціації спортивного танцю Волинської області (від 19.04.2016 року
№ 15/04, від 11.05.2016 року № 17/04);
- відділу у справах молоді та спорту Володимир-Волинської міської
ради (від 20.04.2016 року № 80);
- Волинської федерації шахів «Хід королеви» (від 21.04.2016 року
№ 4);
- Маневицької ДЮСШ відділу освіти райдержадміністрації
(від 26.04.2016 року № 22);
- обласної громадської організації федерації дзюдо Волині
(від 27.04.2016 року № 74);
- сектору молоді та спорту Ратнівської райдержадміністрації
(від 19.04.2016 року);
- Луцького міського молодіжного спортивного клубу СНУ ім. Лесі
Українки (від 06.05.2016 року № 73);
- ОДЮСШ (від 06.05.2016 року № 145);
- відділу освіти, молоді та спорту Горохівської райдержадміністрації
(від 04.05.2016 року № 355/34/116, від 04.05.2016 року № 356/34/2-16);
- ФСТ «Україна» (від 10.05. 2016 року).
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) велоспорт:
- Гарбарук Максим – 6 місце (МТБ), чемпіонат України з велосипедного
спорту
маунтенбайк
(24.03.2016 р.,
м. Одеса),
тренери-викладачі
Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В., Ковальов Д.В.;
2) бокс:
- Кужель Дмитро – 5 місце (в/к до 54 кг), зональний чемпіонат України з
боксу серед юнаків 2000-2001 р.н. (14-20.02.2016 р., м. Бердичів),
тренер-викладач Семко Ю.М.;
- Саргісян Наір – 5 місце (в/к 57 кг), зональний чемпіонат України з боксу
серед юнаків 2000-2001 р.н. (14-20.02.2016 р., м. Бердичів),
тренер-викладач Семко Ю.М.;
- Мисковець Микола – 3 місце (в/к 63 кг), зональний чемпіонат України з
боксу серед юнаків 2000-2001 р.н. (14-20.02.2016 р., м. Бердичів),
тренер-викладач Дерябін Р.М.;
- Колос Леонід - 3 місце (в/к 70 кг), зональний чемпіонат України з боксу
серед юнаків 2000-2001 р.н. (14-20.02.2016 р., м. Бердичів),
тренер-викладач Каменєв А.В.;
- Герасимчук Денис – 3 місце (в/к +80 кг), чемпіонат України з боксу серед
юніорів (04-10.04.2016 р., м. Черкаси), тренер-викладач Семко Ю.М.;
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3) дзюдо:
- Галюк Маргарита – 2 місце (в/к 52 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренери-викладачі
Сікорський О.А., Максимович О.Є.;
- Острижнюк Ілля – 2 місце (в/к 90 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренери-викладачі
Сікорський О.А., Максимович О.Є.;
- Данилюк Роман – 2 місце (в/к 55 кг), чемпіонат Волинської області серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Степанюк С.В.;
- Кривошея Роман – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат Волинської області серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Степанюк С.В.;
- Сакір Назар – 2 місце (в/к 73 кг), чемпіонат Волинської області серед юнаків
та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Сакір О.Б.;
- Новосад Антон – 2 місце (в/к +90 кг), чемпіонат Волинської області серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Сакір О.Б.;
- Кравчук Вадим – 1 місце (в/к +90 кг), чемпіонат Волинської області серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Сакір О.Б.;
- Гуска Оксана – 1 місце (в/к 52 кг), чемпіонат Волинської області серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Матлах О.Я.;
- Колос Анна – 2 місце (в/к 44 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат 1999-2001 р.н. (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Артиков Н.А.;
- Новосад Ілля – 1 місце (в/к 50 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Лис О.В.;
- Вендичанський Іван – 2 місце (в/к до 46 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк),
тренер-викладач Лис О.В.;
- Юрченко Вікторія – 1 місце (в/к до 44 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк),
тренер-викладач Лис О.В.;
- Харчук Ірина – 1 місце (в/к 63 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків
та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Лис О.В.;
- Щербинська Вікторія – 2 місце (в/к 63 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк),
тренер-викладач Лис О.В.;
- Козачук Тетяна – 2 місце (в/к 70 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків
та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Лис О.В.;
- Касьянов Максим – 2 місце (в/к 81 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Мілєхін С.М.;
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І спортивний розряд
1) важка атлетика:
- Ганіч Інна – 5 місце (в/к 63 кг), чемпіонат України з важкої атлетики серед
юніорів та юніорок (15-19.03.2016 р., м. Хмельницький), тренер-викладач
Миронюк М.Д.;
2) плавання:
- Князєва Віолета – 6 місце (50 м в/с, 0:29.90), чемпіонат Волинської області
серед молоді (03-04.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Сологуб О.В.;
- Кушнірук Гліб – 8 місце (100 м в/с, 0:58.70), чемпіонат Волинської області
серед молоді (03-04.03.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Корець О.О.;
- Левчук Андрій – 14 місце (200 м к/пл, 2:26.00), чемпіонат України серед
юнаків (31.03-02.04.2016 р., м. Біла Церква), тренер-викладач Мороз В.В.;
3) дзюдо:
- Гринюк Олександра – 2 місце (в/к 44 кг), чемпіонат Волинської області
серед юнаків та дівчат 2001-2003 р.н. (09.04.2016 р., м. Луцьк),
тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Стасюк Володимир – 1 місце (в/к +60 кг), чемпіонат Волинської області
серед юнаків та дівчат до 14 років (27.03.2016 р., м. Ковель),
тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Кукрушев Максим – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат Волинської області серед
юнаків та дівчат до 14 років (27.03.2016 р., м. Ковель),
тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Григор’єв Роман – 5 місце (в/к 60 кг), чемпіонат Волинської області серед
юнаків та дівчат 2001-2003 р.н. (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Степанюк С.В.;
- Омельчук Дмитро – 8 перемог над спортсменами І розряду за рік,
тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Артемюк Олександр – 3 місце (в/к 50 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Лис
О.В.;
- Меріда Богдан – 3 місце (в/к 38 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків
та дівчат до 14 років (27.03.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Лис О.В.;
- Антонюк Михайло – 3 місце (в/к 44 кг), чемпіонат Волинської області серед
юнаків та дівчат 2001-2003 р.н. (09.04.2016 р., м. Луцьк),
тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Гузюк Ілля – 3 місце (в/к 44 кг), чемпіонат Волинської області серед юнаків
та дівчат 2001-2003 р.н. (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Степанюк
С.В.;
- Касьянов Ілля – 3 місце (в/к 81 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків
та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Мілєхін С.М.;
- Миселюк Тетяна – 1 місце (в/к 44 кг), чемпіонат області з дзюдо за
програмою оласної спартакіади «Волинь спортивна - 2016» (09.04.2016 р.,
м. Луцьк), тренер-викладач Мілєхін С.М.;
- Оніщук Григорій – 3 місце (в/к 50 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач
Мілєхін С.М.;
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4) гандбол:
- Мацан Назар – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий м’яч»
серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Гладь В.В;
- Клименко Арсен – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий
м’яч» серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Гладь В.В;
- Шевчук Денис – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий
м’яч» серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Гладь В.В;
- Ткачук Анатолій – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий
м’яч» серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Гладь В.В;
- Дубенюк Максим – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий
м’яч» серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Гладь В.В;
- Кондратюк Станіслав – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу
«Стрімкий м’яч» серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р.,
м. Запоріжжя), тренер-викладач Гладь В.В;
- Неведюк Іван – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий м’яч»
серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Гладь В.В;
- Столяр Роман – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий м’яч»
серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Гладь В.В;
- Заєць Олексій – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий м’яч»
серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Гладь В.В;
- Шкабко Андрій – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий
м’яч» серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Демчук М.В;
- Лукашук Костянтин – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий
м’яч» серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Демчук М.В;
- Гаврилюк Дмитро – 4 місце, чемпіонат України на призи клубу «Стрімкий
м’яч» серед школярів 2003 р.н. і молодші (25-29.03.2016 р., м. Запоріжжя),
тренер-викладач Демчук М.В;
5) легка атлетика:
- Хомилюк Олександра – 1 місце (12.2), XXXXIII чемпіонат області
(14-16.04.2016 р., м. Рівне), тренер-викладач Сієнко О.Ю.;
- Демидюк Юлія – 2 місце (12.3), XXXXIII чемпіонат області
(14-16.04.2016 р., м. Рівне), тренер-викладач Сієнко О.Ю.;
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Кандидат у майстри спорту України з неолімпійських видів спорту
1) кіокушинкай карате:
- Глущук Тарас – 1 місце (в/к 80 кг, куміте), чемпіонат України з кіокушинкай
карате серед юніорів 1998-1999 рр.н. (25-27.02.2016 р., м. Житомир),
тренер-викладач Мандрикін Б.С.;
2) кікбоксинг ВТКА:
- Рудчик Дмитро – 2 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (21-24.04.2016 р., м. Дніпропетровськ), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
- Литвинюк Владислав – 2 місце (в/к +91 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (21-24.04.2016 р., м. Дніпропетровськ), тренервикладач Мордик М.Ю.;
- Лукашук Олег – 2 місце (в/к 69 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (21-24.04.2016 р., м. Дніпропетровськ), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
- Поляков Артем – 1 місце (в/к 81 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (21-24.04.2016 р., м. Дніпропетровськ), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
- Капиш Владислав – 1 місце (в/к 54 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (21-24.04.2016 р., м. Дніпропетровськ),
тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Васькевич Світлана – 2 місце (в/к 56 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (21-24.04.2016 р., м. Дніпропетровськ),
тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Неділько Софія – 1 місце (в/к 52 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед
дорослих
(21-24.04.2016
р.,
м.
Дніпропетровськ),
тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Собуцька Вікторія – 1 місце (в/к 54 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (21-24.04.2016 р., м. Дніпропетровськ),
тренер-викладач Мордик М.Ю.;
3) французький бокс «Сават»:
- Капиш Владислав – 3 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з французького
боксу «Сават» серед дорослих (11-13.03.2016 р., м. Одеса), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
- Мельниченко Володимир – 3 місце (в/к 65 кг), чемпіонат України з
французького боксу «Сават» серед дорослих (11-13.03.2016 р., м. Одеса),
тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Коновальчук Анастасія – 1 місце (в/к 52 кг), чемпіонат України з
французького боксу «Сават» серед дорослих (11-13.03.2016 р., м. Одеса),
тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Васькевич Світлана – 3 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з французького
боксу «Сават» серед дорослих (11-13.03.2016 р., м. Одеса), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
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4) шашки:
- Єйко Володимир – 3 місце, чемпіонат області з шашок (18-20.03.2016 р., м.
Луцьк);
5) змішані єдиноборства (ММА):
- Хринюк Дем’ян – 1 місце (в/к до 48 кг), чемпіонат України зі змішаних
єдиноборств (ММА) (дорослі, юніори, юнаки, діти) (01-03.04.2016 р.,
м. Житомир), тренер-викладач Кулаков О.В.;
6) танцювальний спорт:
- Гуловський Аркадій – 1 місце, чемпіонат області зі спортивних танців
«Волинь – 2016» (02.04.2016 р., м. Ковель), тренер-викладач Ткачук І.Д.;
- Микитюк Яна – 1 місце, чемпіонат області зі спортивних танців «Волинь –
2016» (02.04.2016 р., м. Ковель), тренер-викладач Ткачук І.Д.;
- Марчук Олександр – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
танцювальному спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
Кравчук С.М.;
- Кулієва Олена – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по танцювальному
спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач Кравчук С.М.;
- Острожук Ігор – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по танцювальному
спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач Кравчук С.М.;
- Оксентович Вікторія – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
танцювальному спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
Кравчук С.М.;
- Костецький Тарас – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
танцювальному спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
Кравчук С.М.;
- Крамар Дарина – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
танцювальному спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
Кравчук С.М.;
- Петрович Ігор – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по танцювальному
спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач Кравчук С.М.;
- Борецька Катерина – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
танцювальному спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
Кравчук С.М.;
- Мельник Роман – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
танцювальному спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
Кравчук С.М.;
- Чернова Тетяна – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
танцювальному спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
Кравчук С.М.;
- Ковтун Юра – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по танцювальному
спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач Кравчук С.М.;
- Поварчук Софія – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
танцювальному спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
Кравчук С.М.;
- Марчук Олег – 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по танцювальному
спорту (23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач Кравчук С.М.;
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- Дубровська Вікторія
танцювальному спорту
Кравчук С.М.;
- Кравчук Микола –
танцювальному спорту
Кравчук С.М.;
- Дуплій Катерина –
танцювальному спорту
Кравчук С.М.;

– 1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
(23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
(23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач
1 місце (Формейшн), чемпіонат України по
(23.04.2016 р., м. Ужгород), тренер-викладач

І спортивний розряд
1) шахи:
- Горяїнов Олександр – 3 місце (7 очок з 9 при k=2.0), чемпіонат м. Луцька
(02-03.04.2016 р., м. Луцьк), тренер-викладач Мельниченко О.М.;
- Луцюк Вячеслав – 10 місце, чемпіонат Волинської шахової федерації
(25-27.03.2016 р., м. Луцьк);
2) змішані єдиноборства (ММА):
- Тосолюк Владислав – 3 місце (в/к до 70 кг), чемпіонат України зі змішаних
єдиноборств (ММА) (дорослі, юніори, юнаки, діти) (01-03.04.2016 р.,
м. Житомир), тренер-викладач Кулаков О.В.;
- Альберда Олексій – 2 місце (в/к до 75 кг), чемпіонат України зі змішаних
єдиноборств (ММА) (дорослі, юніори, юнаки, діти) (01-03.04.2016 р.,
м. Житомир), тренер-викладач Кулаков О.В.;
ІІ спортивний розряд
1) рукопашний бій:
- Ольхович Роман – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з універсального
бою серед юнаків та дівчат середнього і старшого віку 14-15, 16-17 років
(18-21.02.2016 р., м. Калинівка), тренери-викладачі Веремій І.В.,
Палівць В.А.;
- Сапіжук Сергій – 1 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з універсального
бою серед юнаків та дівчат середнього і старшого віку 14-15, 16-17 років
(18-21.02.2016 р., м. Калинівка), тренери-викладачі Веремій І.В.,
Палівць В.А.;
ІІІ спортивний розряд
1) рукопашний бій:
- Бодак Олег – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з універсального бою
серед юнаків та дівчат середнього і старшого віку 14-15, 16-17 років
(18-21.02.2016 р., м. Калинівка), тренери-викладачі Веремій І.В., Палівць
В.А.;

Кандидат у майстри спорту України з видів спорту інвалідів з
ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і
фізичного розвитку
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1) пауерліфтинг:
- Токар Ксенія – 2 місце (в/к 41 кг), чемпіонат України з пауерліфтингу серед
спортсменів з УОРА (01-03.04.2016 р., м. Дніпропетровськ), тренер-викладач
Дружинович В.П.;
2) кульова стрільба:
- Дмитрашко Роман – 6 місце (ПП-3, 555 оч.), чемпіонат України серед
спортсменів з вадами слуху (09-14.04.2016 р., м. Київ), тренери-викладачі
Платонов О.В., Свереда В.В.;
3) теніс настільний:
- Котов Віктор – 2 місце, чемпіонат України серед спортсменів з УОРА
(24-28.03.2016 р., м. Жовква), тренер-викладач Маженков В.В.;
І спортивний розряд
1) біатлон:
- Конашук Богдана – 4 місце (6 км, LW 2-9), чемпіонат України з лижних
гонок та біатлону «західний центр» (09.03.2016 р., Львівська обл.),
тренер-викладач Михалевський В.М.;
- Тріль Павло - 4 місце (7,5 км, LW 2-9), чемпіонат України з лижних гонок та
біатлону «західний центр» (09.03.2016 р., Львівська обл.), тренер-викладач
Михалевський В.М.;
- Шимчук Олександр - 5 місце (7,5 км, LW 2-9), чемпіонат України з лижних
гонок та біатлону «західний центр» (09.03.2016 р., Львівська обл.),
тренери-викладачі Панасюк С.В., Михалевський В.М.;
- Шишолік Наталія – 1 місце (2,5 км, LW 10-12), чемпіонат України з лижних
гонок та біатлону «західний центр» (09.03.2016 р., Львівська обл.),
тренер-викладач Михалевський В.М.;
2) легка атлетика:
- Стасюк Микола – 6 місце (ядро, 8.70 F-36), чемпіонат України з легкої
атлетики серед спортсменів з вадами зору, ураженнями опорно-рухового
апарату в приміщенні (22-24.02.2016 р., м. Запоріжжя), тренер-викладач
Рожок О.А.;
3) кульова стрільба:
- Яремчук Микита – 6 місце (ПП-3, 541 оч.), чемпіонат України серед
спортсменів з вадами слуху (09-14.04.2016 р., м. Київ), тренери-викладачі
Платонов О.В., Свереда В.В.;
4) пауерліфтинг:
- Остапук Денис – 3 місце (в/к 59 кг), чемпіонат України з пауерліфтингу
серед спортсменів з УОРА (01-03.04.2016 р., м. Дніпропетровськ),
тренер-викладач Дружинович В.П.;
- Ліпичук Богдан – 5 місце (в/к 72 кг), чемпіонат України з пауерліфтингу
серед спортсменів з УОРА (01-03.04.2016 р., м. Дніпропетровськ),
тренер-викладач Дружинович В.П.;
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2. Відмовити у присвоєнні спортивного розряду:
- сектору у справах молоді та спорту Ківерцівської районної державної
адміністрації (клопотання від 19.04.2016 року № 33/01-06/2-16, дзюдо:
Гурченко Сергій - у ваговій категорії не було 8 учасників);
- ФСТ «Україна» (клопотання від 10.05.2016 року гімнастика художня:
Кабардіній Анастасії, Гонтар Софії, Зіньковій Марії, Борщевич Марії,
Труновій Христині, Вельшинській Вікторії, Стецюк Ірині, Пиньковській
Діані, Левкович Єлизаветі, Глушко Діані – змагання не включені до
відповідних календарних планів спортивних змагань).
3. Головному спеціалісту відділу (Дук В.А.) довести даний наказ до
відома зацікавлених осіб (спортсменів, тренерів, керівників установ і
організацій).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника відділу Т. Грицук.

Начальник
Вик. Дук

І. ДМИТРИШИН

