ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
14 червня 2016 року

Про
присвоєння
розрядів

№ 203

спортивних

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:
- відділу освіти, молоді та спорту Горохівської райдержадміністрації (від
04.05.2016 року № 355/34/116);
- відділу у справах молоді та спорту виконавчого комітету
Нововолинської міської ради (від 11.05.2016 року № 99/09-25, від 11.05.2016
року № 100/09-25);
- ОДЮСШ (від 12.05.2016 року № 151, від 13.05.2016 року № 152);
- Волинського фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» (від
16.05.2016 року № 85);
- КЗ «СДЮСШОР плавання» (від 15.05.2016 року № 49);
- Волинської федерації шахів «Хід королеви» (від 18.05.2016 року № 6);
- Луцької ДЮСШ легкої атлетики «Спартак» (від 18.05.2016 року № 20/18, від 08.06.2016 року № 25/1-8);
- Волинського обласного спортивного клубу «Магістр» (від 24.05.2016
року № 027);
- Ківерцівської ДЮСШ (від 24.05.2016 року № 121/03-04);
- виконавчого комітету відділу молоді, фізичної культури та спорту
Ковельської міської ради (від 24.05.2016 року № 028);
- обласної ДЮСШ «Колос» (від 25.05.2016 року № 21/2-19);
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- центру туризму, спорту та екскурсій (від 25.05.2016 року № 266/01-16,
від 09.06.2016 року № 302/01-16);
- КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської ради» (від 25.05.2016 року № 81/2-13);
- ДЮСШ Луцького району (від 30.05.2016 року № 74, від 13.06.2016 року
№ 111, від 13.06.2016 року № 113, від 14.06.2016 року № 116);
- Волинського обласного осередку всеукраїнської громадської організації
«Українська федерація армспорту» (від 31.05.2016 року № 14);
- КЗ «КДЮСШ № 1 Луцької міської ради» (від 08.06.2016 року № 203/86);
- Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту
інвалідів «Інваспорт» (від 09.06.2016 року № 175);
- Волинської ОДЮСШ з видів боротьби (від 06.06.2016 року № 74, від
09.06.2016 року № 75);
- Волинськоъ обласноъ школи вищоъ спортивноъ майстерносты (выд
08.06.2016 року № 65/01-06/2-16);
Любешівської ДЮСШ (від 14.06.2016 року № 25).
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) легка атлетика:
- Дорофєєва Анна – 4 місце (біг 100 м з/б), міжнародна матчева зустріч серед
юнаків (Україна-Білорусь-Туреччина) (23-24.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Король В.І.;
- Казимірова Ольга – 4 місце (марафонський біг 42,195), марафон Дебно
(03.04.2016 року м. Дебно);
- Голота Наталія – 3 місце (с/х 3 км, 14:39,8), Спартакіада міста 2016 року з
легкої атлетики серед команд ІІ та ІІІ груп (ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів
акредитації), тренер-викладач Калитка С.В.;
- Шумік Віктор – 2 місце (с/х 10000 м, 43:05.43), Командний чемпіонат України
з легкої атлетики серед юніорів (07.06.2016 року м. Кіровоград), тренервикладач Яловик В.Т.;
- Оксенчук Владислав – 4 місце (100 м 10.86а), чемпіонат України серед
юніорів з легкої атлетики (07-08.06.2016 року м. Кіровоград), тренер-викладач
Козлович Р.Є.;
- Гуменюк Максим – 3 місце (100 м, 11.02), чемпіонат ФЛАВО (20.04.2016 року
м. Луцьк), тренер-викладач Козлович Р.Є.;
- Андрусик Олександр – 2 місце (с/х 20 км, 1:34.54), чемпіонат України зі
спортивної ходьби 20 км серед дорослих та молоді (11.06.2016 року м. Суми),
тренери-викладачі Борисюк І.Б., Борисюк О.С.;
- Котик Юлія – 2 місце (с/х 3000 м, 14:37.0), чемпіонат Волинської області за
програмою спартакіади «Волинь спортивна - 2016» (21.05.2016 року смт.
Любешів), тренери-викладачі Борисюк І.Б., Борисюк О.С.;
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2) дзюдо:
- Колос Ганна – 2 місце (в/к 44 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат 1999-2001 рр.н. (09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Артиков Н.А.;
- Соченюк Софія – 3 місце (в/к 48 кг), чемпіонат України з дзюдо до 16 років
(09-11.05.2016 року м. Одеса), тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
- Михальчук Гарік – 1 місце (в/к 66 кг), чемпіонат області з дзюдо до 18 років
(09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
- Батицький Антон – 2 місце (в/к 66 кг), чемпіонат області з дзюдо до 18 років
(09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Іщук О.Б.;
- Філюк Орислава– 1 місце (в/к 48 кг), чемпіонат області з дзюдо до 18 років
(09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
- Смірнова Катерина – 2 місце (в/к 48 кг), чемпіонат області з дзюдо до 18 років
(09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
- Юрчук Павло – 1 місце (в/к 73 кг), чемпіонат області з дзюдо до 18 років
(09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
- Зубчик Назар – 1 місце (в/к 60 кг), чемпіонат області з дзюдо до 18 років
(09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
- Лапін Вадим – 1 місце (в/к 46 кг), чемпіонат області з дзюдо до 18 років
(09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Іщук О.Б.;
- Ярмусь Олександр – 1 місце (в/к 55 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (09.04.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Шайдевич В.В.;
- Маркова Вікторія – 3 місце (в/к 44 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 19942000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Бондарєва Л.С.;
- Романюк Дарина – 1 місце (в/к 48 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 19942000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Бондарєва Л.С.;
- Галушка Валерія – 3 місце (в/к 52 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 19942000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Горошкевич Р.В.;
- Бондарчук Юлія – 3 місце (в/к 63 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 19942000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Горошкевич Р.В.;
- Шліхта Юлія – 3 місце (в/к 63 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 1994-2000
рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Горошкевич Р.В.;
- Вигнанчук Петро – 3 місце (в/к 81 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 19942000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Чунь О.М.;
- Коськін Юрій – 3 місце (в/к 100 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 1994-2000
рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Бондарєв А.І.;
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- Савош Дмитро – 3 місце (в/к +100 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 19942000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Бондарєв А.І.;
- Валецька Анастасія – 5 місце (в/к 48 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 19942000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Деркач В.В.;
- Несвіт Ольга – 7 місце (в/к 48 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 1994-2000
рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Бондарєва Л.С.;
- Білоус Свіжана – 7 місце (в/к 48 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 1994-2000
рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Горошкевич Р.В.;
- Ханенко Ірина – 7 місце (в/к 63 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 1994-2000
рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Бондарєва Л.С.;
- Подорожний Максим – 7 місце (в/к 55 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо
1994-2000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Нилипюк М.І.;
- Камаргін Антон – 5 місце (в/к 60 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 1994-2000
рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Бондарєв А.І.;
- Мельник Олександр – 7 місце (в/к 90 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо 19942000 рр.н. на призи ЗМС Мурашенка Р.О. (16-17.04.2016 року м. Луцьк),
тренер-викладач Парнасов В.В.;
- Польшакова Анна – 5 місце (в/к 78 кг), відкритий кубок України з дзюдо
(25-26.05.2016 року м. Суми), тренер-викладач Шайдевич В.В.;
3) волейбол:
- Рибай Соломія – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач Алєксєєва
О.О.;
- Шевель Яна – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд
суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач Алєксєєва О.О.;
- Даньчак Вікторія– 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Алєксєєва О.О.;
- Соколовська Світлана – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Алєксєєва О.О.;
- Пітенко Дарія – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд
суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач Алєксєєва О.О.;
- Харчук Віталія – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Алєксєєва О.О.;
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- Осачук Людмила – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Галицька А.Б.;
- Войнаровська Тетяна – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Галицька А.Б.;
- Гас Анастасія – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд
суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач Галицька А.Б.;
- Герасименко Анна – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Галицька А.Б.;
- Карзова Ольга – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Галицька А.Б.;
- Ксендзук Наталія – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Галицька А.Б.;
- Афанасьєва Анна – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Галицька А.Б.;
- Миколюк Христина– 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренер-викладач
Ромашкевич Г.В.;
- Тищенко Анастасія – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренери-викладачі
Галицький Б.А., Алєксєєва О.О.;
- Карасьова Анастасія – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренери-викладачі
Галицький Б.А., Алєксєєва О.О.;
- Яцків Тетяна – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд
суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренери-викладачі Галицький Б.А.,
Алєксєєва О.О.;
- Ужва Любов – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд
суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренери-викладачі Галицький Б.А.,
Алєксєєва О.О.;
- Рудик Олена – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд
суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренери-викладачі Галицький Б.А.,
Алєксєєва О.О.;
- Скрипник Марина – 5 місце, чемпіонат України з волейболу серед жіночих
команд суперліги ігрового сезону 2015-2016 років, тренери-викладачі
Галицький Б.А., Алєксєєва О.О.;
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4) боротьба вільна:
- Захарова Катерина – 5 місце (в/к 72), чемпіонат України з вільної боротьби
серед юніорів та юніорок 1996-1998 рр.н. (19-22.04.2016 року м. Біла Церква),
тренери-викладачі Мілєхін А.М., Мілєхін О.А.;
- Волошина Любов – 2 місце (в/к 40 кг), чемпіонат України з боротьби вільної
серед юніорів та юніорок 1996-1998 рр.н. (19-22.04.2016 року м. Біла Церква),
тренери-викладачі Стус О.П., Галаган О.А.;
5) важка атлетика:
- Шевчук Тамара – 130 кг (в/к 53 кг), чемпіонат Волинської області серед
молоді до 23 років (03.06.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі Авраменко
М.Г., Стаднюк Ю.В.;
- Созонік Тарас – 280 кг (в/к 94 кг), чемпіонат Волинської області серед молоді
до 23 років (03.06.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі Авраменко М.Г.,
Ліщук А.О.;
- Ганіч Інна – 140 кг (в/к 58 кг), чемпіонат області з важкої атлетики серед
чоловіків та жінок (05.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Миронюк М.Д.;
- Омелянець Дмитро – 180 кг (в/к 56 кг), чемпіонат області з важкої атлетики
серед чоловіків та жінок (05.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Миронюк М.Д.;
І спортивний розряд
1) важка атлетика:
- Юхимчук Андрій – 178 кг (в/к 62 кг), чемпіонат з важкої атлетики серед
чоловіків та жінок (05.05.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі Коломієць
О.В., Шевчук І.М.;
- Антонюк Богдан – 215 кг (в/к 77 кг), чемпіонат з важкої атлетики серед
чоловіків та жінок (05.05.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі Коломієць
О.В., Шевчук І.М.;
2) плавання:
- Дмитрієва Анастасія – 8 місце п/к (50 м, батерфляй, 0:31.44), Чемпіонат КЗ
«СДЮСШОР плавання» серед учнів ГПП за програмою ІІ етану навчання
(31.03-01.04.2016 року м. Луцьк),тренери-викладачі Корець О.О., Самчук В.В.;
- Кукушкін Сергій – 8 місце (100 м, в/с, 58.82), чемпіонат Волинської області
серед юніорів з плавання (02-03.06.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Якимусь Т.О.;
3) дзюдо:
- Шимонюк Світлана – 5 місце (в/к до 40 кг), чемпіонат України з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 16 років (09-11.05.2016 року м. Одеса), тренер-викладач
Лис О.В.;
- Киричук Мирослав – 3 місце (в/к 55 кг), чемпіонат міста Луцька з дзюдо серед
юнаків 2001-2002 рр.н., 2003-2004 рр.н. та 2005-2006 рр.н. присвячений Дню
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вшанування жертв Другої світової війни (23.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Шайдевич В.В.;
- Мельничук Артур – 2 місце (в/к 66 кг), чемпіонат міста Луцька з дзюдо серед
юнаків 2001-2002 рр.н., 2003-2004 рр.н. та 2005-2006 рр.н. присвячений Дню
вшанування жертв Другої світової війни (23.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Шайдевич В.В.;
- Вахно Роман – 3 місце (в/к 66 кг), чемпіонат міста Луцька з дзюдо серед
юнаків 2001-2002 рр.н., 2003-2004 рр.н. та 2005-2006 рр.н. присвячений Дню
вшанування жертв Другої світової війни (23.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Шайдевич В.В.;
- Вахно Ілля – 3 місце (в/к 42 кг), чемпіонат міста Луцька з дзюдо серед юнаків
2001-2002 рр.н., 2003-2004 рр.н. та 2005-2006 рр.н. присвячений Дню
вшанування жертв Другої світової війни (23.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Шайдевич В.В.;
- Мельничук Богдан – 2 місце (в/к 38 кг), чемпіонат міста Луцька з дзюдо серед
юнаків 2001-2002 рр.н., 2003-2004 рр.н. та 2005-2006 рр.н. присвячений Дню
вшанування жертв Другої світової війни (23.04.2016 року м. Луцьк), тренервикладач Шайдевич В.В.;
4) легка атлетика:
- Садовський Андрій – 1 місце (ядро 7.257 кг, 14.03), чемпіонат Волинської
області з легкої атлетики (13-14.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Саган А.Г.;
- Гаврилюк Юлія – 8 місце (100 м, 12.72), чемпіонат України серед юніорів з
легкої атлетики (07-08.06.2016 року м. Кіровоград), тренер-викладач
Козлович Р.Є.;
- Трофімук Віталій – 17 місце (100 м, 11.34), чемпіонат України серед юніорів з
легкої атлетики (07-08.06.2016 року м. Кіровоград), тренер-викладач
Козлович Р.Є.;
5) баскетбол:
- Поляков Юрій – 1 місце, чемпіонат Рівненської області «Аматорська
баскетбольна ліга» (сезон 2015-2016 року), тренер-викладач Чайковський Д.Й.;
- Бедлінський Ілля – 1 місце, чемпіонат Рівненської області «Аматорська
баскетбольна ліга» (сезон 2015-2016 року), тренер-викладач Чайковський Д.Й.;
- Глушко Петро – 1 місце, чемпіонат Рівненської області «Аматорська
баскетбольна ліга» (сезон 2015-2016 року), тренер-викладач Чайковський Д.Й.;
- Коцько Володимир – 1 місце, чемпіонат Рівненської області «Аматорська
баскетбольна ліга» (сезон 2015-2016 року), тренер-викладач Чайковський Д.Й.;
- Масицький Володимир – 1 місце, чемпіонат Рівненської області «Аматорська
баскетбольна ліга» (сезон 2015-2016 року), тренер-викладач Чайковський Д.Й.;
- Масицький Павло – 1 місце, чемпіонат Рівненської області «Аматорська
баскетбольна ліга» (сезон 2015-2016 року), тренер-викладач Чайковський Д.Й.;
- Парій Валентин – 1 місце, чемпіонат Рівненської області «Аматорська
баскетбольна ліга» (сезон 2015-2016 року), тренер-викладач Чайковський Д.Й.;
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- Панасюк Владислав– 1 місце, чемпіонат Рівненської області «Аматорська
баскетбольна ліга» (сезон 2015-2016 року), тренер-викладач Чайковський Д.Й.;
ІІ спортивний розряд
1) важка атлетика:
- Лопушанський Олександр – 135 кг (в/к 56 кг), чемпіонат з важкої атлетики
серед чоловіків та жінок (05.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Шевчук І.М.;
- Стрільчук Сергій – 150 кг (в/к 62 кг), чемпіонат з важкої атлетики серед
чоловіків та жінок (05.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Шевчук І.М.;
- Наглюк Вадим – 170 кг (в/к 85 кг), чемпіонат з важкої атлетики серед
чоловіків та жінок (05.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Шевчук І.М.;
ІІІ спортивний розряд
1) важка атлетика:
- Чорнобиль Марина – 90 кг (в/к +53 кг), відкритий турнір пам’яті Героя Другої
світової війни О.В. Конякіна (09.05.2016 року смт. Рокині), тренер-викладач
Шевчук І.М.;
- Гурбановський Андрій – 95 кг (в/к 45 кг), відкритий турнір пам’яті Героя
Другої світової війни О.В. Конякіна (09.05.2016 року смт. Рокині), тренервикладач Шевчук І.М.;
- Якимчук Назарій – 118 кг (в/к 56 кг), відкритий турнір пам’яті Героя Другої
світової війни О.В. Конякіна (09.05.2016 року смт. Рокині), тренер-викладач
Шевчук І.М.;
Кандидат у майстри спорту України з неолімпійських видів спорту
1) рукопашний бій:
- Пилипчук Назарій – 1 місце (в/к до 75 кг), чемпіонат України з рукопашного
бою (19-22.04.2016 року м. Київ), тренери-викладачі Грисюк Д.І., Рехнюк В.В.;
2) армспорт:
- Шапошнік Катерина – 2 місце (в/к 55 кг), чемпіонат України з армспорту
серед юнаків та дівчат до 18 років (10-13.04.2016 року м. Харків), тренервикладач Кмитко А.М.;
3) кікбоксинг ВТКА:
- Полешко Марта – 1 місце (в/к 55 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель Д.А.;
- Литвинюк Олександр – 3 місце (в/к 63 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро),
тренер-викладач Кобель Д.А.;
- Гречковський Максим – 1 місце (в/к 69 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро),
тренер-викладач Кобель Д.А.;
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- Гвоздяк Олександр – 1 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель Д.А.;
- Завгородній Дмитро – 2 місце (в/к 79 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель Д.А.;
- Кучер Владислав – 2 місце (в/к 84 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель Д.А.;
- Мигловиць Богдан – 1 місце (в/к 89 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель Д.А.;
- Приймачек Валентина – 1 місце (в/к 50 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро),
тренер-викладач Кобель Д.А.;
- Якимишина Вікторія – 1 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро),
тренер-викладач Кобель Д.А.;
- Павлюк Юлія – 1 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель Д.А.;
І спортивний розряд
1) спортивна акробатика:
- Сахарук Дарія – 2 місце (78,78 очок), відкритий чемпіонат м. Луцька зі
спортивної акробатики (03-05.04.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі
Кришпінович О.Ю., Пащук В.П.;
- Бірюкова Олександра – 2 місце (78,78 очок), відкритий чемпіонат м. Луцька зі
спортивної акробатики (03-05.04.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі
Кришпінович О.Ю., Пащук В.П.;
- Олексієнко Аліна – 2 місце (78,78 очок), відкритий чемпіонат м. Луцька зі
спортивної акробатики (03-05.04.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі
Кришпінович О.Ю., Пащук В.П.;
- Пащук Дмитро – 2 місце (80,18 очок), відкритий чемпіонат м. Луцька зі
спортивної акробатики (03-05.04.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі
Кришпінович О.Ю., Пащук В.П.;
- Симус Павло – 2 місце (80,18 очок), відкритий чемпіонат м. Луцька зі
спортивної акробатики (03-05.04.2016 року м. Луцьк), тренери-викладачі
Кришпінович О.Ю., Пащук В.П.;
2) шахи:
- Кучер Костянтин – 11 місце (6 очок з 9 при k=1,5), чемпіонат України з шахів
(класичні шахи) серед юнаків і дівчат до 10 років в групі юнаків (03-11.05.2016
року м. Миколаїв), тренер-викладач Мельниченко О.М.;
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3) спортивне орієнтування:
- Марчук Аліна – 1 місце (2-ч етапна естафета, 56:09.00), 44-й відкритий
чемпіонат області зі спортивного орієнтування сере учнівської молоді Волині
(23.04.2016 року ур. Озюрко Камінь-Каширського району), тренер-викладач
Мальчик І.М.;
- Тиха Лілія – 1 місце (2-ч етапна естафета, 56:09.00), 44-й відкритий чемпіонат
бласті зі спортивного орієнтування сере учнівської молоді Волині (23.04.2016
року ур. Озюрко Камінь-Каширського району), тренер-викладач Мальчик І.М.;
- Мазурик Наталія – 3 місце (середня дистанція в заданому напрямку 55.40 с.),
чемпіонат України зі спортивного орієнтування (07.05.2016 року м. Рахів),
тренер-викладач Яскульська О.П.;
- Климук Богдан – 19 місце (скорочена дистанція в заданому напрямку 15.54 с.),
чемпіонат України зі спортивного орієнтування (07.05.2016 року м. Рахів),
тренер-викладач Яскульська О.П.;
- Петрочук Денис – 21 місце (скорочена дистанція в заданому напрямку
16.17 с.), чемпіонат України зі спортивного орієнтування (07.05.2016 року
м. Рахів), тренер-викладач Яскульська О.П.;
3) кікбоксинг ВТКА:
- Остапчук Олександр – 3 місце (в/к 52 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель А.Д.;
- Поручнік Сергій – 3 місце (в/к 52 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель А.Д.;
- Теребейко Олександр – 3 місце (в/к 57 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро),
тренер-викладач Кобель А.Д.;
- Гребенкін Павло – 3 місце (в/к +69 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель А.Д.;
- Матвійчук Максим – 2 місце (в/к +69 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель А.Д.;
- Віхрук Дмитро – 1 місце (в/к 79 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель А.Д.;
- Марчук Юлія – 2 місце (в/к 55 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель А.Д.;
- Лобирева Анастасія – 1 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (чоловіки, жінки) (21-24.04.2016 року м. Дніпро), тренервикладач Кобель А.Д.;
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4) боротьба самбо:
- Бондарчук Владислав – 1 місце (в/к 60 кг), всеукраїнський турнір з боротьби
самбо спортивний та бойовий розділ серед юніорів 1998-2000 рр.н. та
спортивний розділ серед юнаків 2001-2003 рр.н. присвячений Перемозі у
Великій Вітчизняній війні (07-08.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Горошкевич Р.В.;
- Дячук Володимир – 1 місце (в/к 65 кг), всеукраїнський турнір з боротьби
самбо спортивний та бойовий розділ серед юніорів 1998-2000 рр.н. та
спортивний розділ серед юнаків 2001-2003 рр.н. присвячений Перемозі у
Великій Вітчизняній війні (07-08.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Мамай М.М.;
- Коришко Данило – 1 місце (в/к 75 кг), всеукраїнський турнір з боротьби самбо
спортивний та бойовий розділ серед юніорів 1998-2000 рр.н. та спортивний
розділ серед юнаків 2001-2003 рр.н. присвячений Перемозі у Великій
Вітчизняній війні (07-08.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Парнасов В.В.;
ІІ спортивний розряд
1) боротьба самбо:
- Рубаха Роман – 2 місце (в/к 60 кг), всеукраїнський турнір з боротьби самбо
спортивний та бойовий розділ серед юніорів 1998-2000 рр.н. та спортивний
розділ серед юнаків 2001-2003 рр.н. присвячений Перемозі у Великій
Вітчизняній війні (07-08.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач Мамай М.М.;
- Баглай Дмитро – 2 місце (в/к +81 кг), всеукраїнський турнір з боротьби самбо
спортивний та бойовий розділ серед юніорів 1998-2000 рр.н. та спортивний
розділ серед юнаків 2001-2003 рр.н. присвячений Перемозі у Великій
Вітчизняній війні (07-08.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Парнасов В.В.;
- Гуга Ярослав – 2 місце (в/к 70 кг), всеукраїнський турнір з боротьби самбо
спортивний та бойовий розділ серед юніорів 1998-2000 рр.н. та спортивний
розділ серед юнаків 2001-2003 рр.н. присвячений Перемозі у Великій
Вітчизняній війні (07-08.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Нилипюк М.І.;
- Чорний Денис – 3 місце (в/к +81 кг), всеукраїнський турнір з боротьби самбо
спортивний та бойовий розділ серед юніорів 1998-2000 рр.н. та спортивний
розділ серед юнаків 2001-2003 рр.н. присвячений Перемозі у Великій
Вітчизняній війні (07-08.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Нилипюк М.І.;
- Павленко Дем’ян – 3 місце (в/к 65 кг), всеукраїнський турнір з боротьби самбо
спортивний та бойовий розділ серед юніорів 1998-2000 рр.н. та спортивний
розділ серед юнаків 2001-2003 рр.н. присвячений Перемозі у Великій
Вітчизняній війні (07-08.05.2016 року м. Луцьк), тренер-викладач
Нилипюк М.І.;
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Кандидат у майстри спорту України з видів спорту інвалідів з
ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і
фізичного розвитку
І спортивний розряд
1) стрільба кульова:
- Хітров Назар – 8 місце (ПП-3, 551 оч.), чемпіонат України зі стрільби кульової
серед спортсменів з вадами слуху (27.05-01.03.2016 року м. Львів),
тренери-викладачі Платонов О.В., Свереда В.В.
2. Головному спеціалісту відділу (Дук В.А.) довести даний наказ до відома
зацікавлених осіб (спортсменів, тренерів, керівників установ і організацій).
3. Контроль за виконанням цього наказу за собою.

Заступник начальника
Вик. Дук

Т. ГРИЦУК

