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Команда Motiv Power представлятиме 
Україну у міжнародному півфіналі 
Scania Top Team 2018 
 
Команда Motiv Power від дилерського центру «Сканія Київ»  стала 
переможцем Національного фіналу сервісних змагань Scania Top Team. 
Саме ця команда представлятиме Україну на міжнародному півфіналі 
Scania Top Team, який відбудеться наступного року в Італії.  
 
Імена переможців:  
 
1. Ігор Щербина, капітан команди 
2. Артем Маров  
3. Дмитро Демешко 
4. Олександр Левченко 
5. Сергій Мельниченко  
 
“Я дуже пишаюся, що моя команда здобула цей престижний титул. Вони 
провели багато годин за навчанням та дійсно поглибили свої знання, 
подолавши різні етапи змагань. Сподіваюся, що успіх цих молодих, 
завзятих і талановитих технічних спеціалістів надихатиме молодь 
здобувати знання та робити кар’єру в цій галузі,”-  коментує Сергій 
Новиков, директор дилерського центру «Сканія Київ». 
 
Мета Top Team полягає в тому, щоб розвивати професійні навички 
сервісного персоналу Scania. Змагання допомагають вчитися взаємодії 
у команді та зміцнюють корпоративний дух.  
 
«Я щасливий, що в нашій мережі працюють справжні професіонали, 
молоді спеціалісти, за якими майбутнє. Ми вже давно не продаємо 
вантажівки, а рішення для бізнесу, і роль сервісу з кожним роком 
зростає. Якщо продавець приводить нового клієнта, то працівник сервісу 
впливає на його рішення щодо повторної покупки, - коментує результати 
національного фіналу Хокан Йюде, генеральний директор ТОВ «Сканія 
Україна». -  Вантажівки з кожним роком стають складнішими, багато 
електроніки, нові системи, нові опції. Щоб знати, як правильно 
обслуговувати, потрібно постійно навчатися. Тому можу сказати, що 
члени всіх трьох команд є відмінниками, які знаходять час і для роботи, і 
для навчання, і для професійного розвитку. Це нелегко, потрібно робити 
над собою зусилля, але це приносить свої результати».  
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Команда Motiv Power показала чудову взаємодію під час практичних 
вправ, довели, що вони здатні знаходити та усувати проблеми за 
обмежений час. Їхні знання з інженерії, електроніки та автомобільних 
технологій у поєднанні з чудовою обізнаністю продуктів Scania та 
командною роботою дозволили обійти дві інші команди.  
 
Якщо команда успішно подолає міжнародний півфінал, вони вийдуть у 
фінал змагань, які відбудуться у грудні 2018 року у Швеції.  
 
«В рамках Top Team в Україні ми вперше організували та провели 
конкурс серед студентів технічних навчальних закладів, - розповідає 
Олександр Тицький, директор з розвитку сервісної мережі ТОВ «Сканія 
Україна». -  Таким чином, ми хочемо популяризувати технічні 
спеціальності серед молоді та донести інформацію про цінності бренду 
та його переваги».  
 
Учасникам пропонувалося зареєструватися та дати відповіді на 
запитання про Scania, її продукти, послуги та діяльність.  
Всього у конкурсі зареєструвалось більше 300 студентів, пройшли тест 
160 учасників із 35 населених пунктів України та 54 навчальних закладів.  
 
Імена переможців: 
 

1. Тарасюк Юрій, Індустріальний коледж ДВНЗ КНУ (Кривий Ріг) 
2. Хмельовський Нікіта, Індустріальний коледж ДВНЗ КНУ (Кривий 

Ріг) 
3. Ремінний Геннадій, ЦНТУ (Кропивницький) 
4. Зоз Мирон, МК ДГМА (Краматорськ) 
5. Кішинець Євгеній, Полтавський Національни технічний університет 

ім.Ю.Кондратюка 
 

У Національному фіналі Scania Top Team студенти були у складі 3 
сервісних команд. Юрій Тарасюк показав найкращий результат у 
додатковому теоретичному тесті та здобув квиток на міжнародний 
півфінал разом із командою переможців Motiv Power. Ми вітаємо 
чемпіонів та з нетерпінням чекаємо на міжнародний півфінал Scania Top 
Team в Італії 2018.  
 
Scania Top Team – це навчальна програма для технічного персоналу 
сервісних станцій у вигляді змагань. Вона базується на філософії 
постійного вдосконалення знань і навичок. За 25 років програма із 
локальної ініціативи переросла у навчальну програму світового 
масштабу.  
Змагання Scania Top Team 2017-2018 стали десятою подією 
міжнародного рівня і за кількістю учасників перевищують всі попередні. 
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Близько 8000 фахівців із 70 країн пройдуть теоретичні та практичні 
вправи на сервісних станціях Scania у всьому світі.  
 
 
 

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 44 000 
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 

 

http://www.scania.ua/
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