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Результати першого 
регіонального фіналу 
Scania Top Team 2017-2018 

14-15 квітня перших десять сервісних команд Scania з’їхалися 
до містечка Тренто в Італії, де відбувся перший Європейський 
регіональний фінал Scania Top Team 2017-2018. Дві із них 
здобули квитки на Міжнародний фінал – команди із Австрії та 
Італії. Команда із України “Motive Power” посіла 7 місце. 

Фонтани у стилі епохи Відродження, середньовічні фрески, захоплюючі 
екскурсії, катання на лижах, прогулянки на велосипедах…У Тренто 
багато можливостей для цікавого проведення часу. У минулі вихідні це 
місто в оточенні величних вершин Доломіті-ді-Брента стало місцем 
зустрічі особливих відвідувачів: сервісних команд з десяти країн світу, 
які зібралися, щоб довести свою готовність до змін у транспортній 
індустрії та продемонструвати, на що вони здатні.  

У першому регіональному Європейському фіналі взяли участь команди 
із Угорщини, Турції, Німеччини, Австрії, Словакії, Чехії, Швеції, Італії, 
Ірландії та України: всі талановиті, всі з високим рівнем знань, всі 
професіонали. Іншого й не може бути, адже вони стали кращими серед 
8000 учасників із 70 країн світу.  

«Це була завзята боротьба, розрив у балах між командами був 
мінімальним. Рівень амбіцій також вражає. Це свідчить, наскільки 
професійними та наполегливими насправді є технічні спеціалісти», - 
коментує Харальд Седерберг, головний суддя змагань Top Team. 

Отже, що дозволило двом командам випередити всі інші? За словами 
учасників із Австрії, які вже вчетверте беруть участь у регіональному 
фіналі, ключем до успіху стала тісна взаємодія та повага один до одного. 
Тоді як австрійська команда завдячує своєму досвіду, італійці вперше 
брали участь у змаганнях. Команда ретельно готувалася протягом 
останніх чотирьох місяців, зустрічаючись після роботи та у вихідні дні.  
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Команда із України посіла 7 місце, випередивши команди з Ірландії, 
Словакії та Швеції.  

“Цього року наша команда потрапила в одну із найсильніших та іменитих 
груп регіонального фіналу. Але хочу зазначити, що рівень наших 
механіків був на високому рівні, і на деяких етапах змагань наші хлопці 
показали найкращі результати. Я задоволений результатом нашої 
команди - хлопці гідно представили нашу країну, - коментує Олександр 
Тицький, директор з розвитку дилерської мережі ТОВ «Сканія Україна». -  
Також ми взяли участь у церемонії нагородження переможців Міні Топ 
Тім (змагання серед студентів технічних навчальних закладів Італії). Ми 
поділилися нашим досвідом проведення подібних заходів в Україні та з 
гордістю представили нашого фіналіста з України. Популяризація 
професії механіка - це важливий момент, він є пріоритетним для 
майбутнього розвитку нашої компанії». 
 
«Ми позитивно оцінюємо свій виступ, хоча розуміємо, що нам бракує 
досвіду та знань, - коментує Ігор Щербина, капітан команди Motive Power 
від дилерського центру «Сканія Київ» - Із розвитком українського ринку 
та появі  більшої кількості техніки різноманітних специфікацій, у нас буде 
більше можливостей для розвитку та вдосконалення. Завдання були 
складними, але цікавими. З чимось ми справилися на відмінно, 
наприклад із діагностикою управління перемикання коробки передач, у 
цьому завданні набрали найбільшу кількість балів серед усіх учасників. А 
з автобусами вийшло гірше, тому що бракує досвіду у цій сфері. 
Зрозуміли, як важливо дотримуватися правил техніки безпеки, як то 
кажуть, «на автоматі», бо це важлива складова робочого процесу, і 
Сканія завжди приділяє цьому велику увагу. Кілька важливлих балів 
втратили саме через неуважність до деталей сервісного процесу».  
 
Фіналіст українського Міні Топ Тім серед студентів технічних закладів 
України Тарасюк Юрій (Індустріальний коледж ДВНЗ КНУ, Кривий Ріг), 
виграв можливість супроводжувати українську команду під час 
регіонального фіналу в Тренто. Він на власні очі переконався, якою 
складною, та водночас цікавою і відповідальною є робота механіка.  
 
«Я був вражений технологіями, які розробляє Сканія, щоб поліпшити 
рівень обслуговування клієнтів та зробити роботу механіків 
максимально якісною та ефективною», - коментує Юрій Тарасюк. 
 
Змагання тривають, 21-22 квітня відбудеться черговий Європейський 
регіональний фінал.  
 
Переможці усіх 6 регіональних фіналів - по дві команди з кожного, 
всього буде 12 команд фіналістів – зустрінуться у фінальному поєдинку у 
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грудні 2018 року у Швеції.  Яка винагорода? Титул «Номер Один», що є 
честю для будь-якої сервісної команди, та приз у 50 000 євро.   
 
 
Слідкуйте за новинами на сайті: 

www.scania.ua 

www.facebook.com/ScaniaUkraine 

  

 

 

 

Scania є частиною підрозідлу компанії Volkswagen Truck&Bus GmbР та одним із світових 
лідерів серед виробників вантажівок і автобусів більше 16 тонн. Головний офіс, науково-
дослідний центр та заводи з виробництва вантажівок і комплектуючих знаходяться у Швеції, 
ще кілька заводів розташовані у Європі та Латинській Америці. У компанії працює 49 600 
працівників, продукція представлена у понад 100 країнах світу, в тому числі в Україні з 1993 
року. Мінімальні експлуатаційні витрати, надійність та безпека є основними 
характеристиками техніки Scania. Окрім транспортних засобів, компанія у кожній країні 
пропонує послуги з фінансування та обслуговування через дилерську мережу. 
 
Прес-релізи Scania доступні на сайті www.scania.ua 
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