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Визначились учасники 
Національного фіналу змагань 
Scania Top Team 2017-2018 
Наприкінці червня 2017 в Україні завершився другий етап змагань для 
сервісного персоналу Scania Top Team 2017-2018, в якому взяли участь 
11 команд з усіх сервісних станцій в Україні.  

За результатами перших двох етапів до Національного фіналу вийшли дві 
команди із Києва, сервісна станція «Сканія Київ» та одна команда зі  Львова, 
сервісна станція «Сканія Львів».   

Таблиця з результатами: 

Назва команди Склад команди Кількість балів 

Motiv Power 

Сервісна станція 
«Сканія Київ» 

1. Щербина Ігор (Капітан команди) 

2. Маров Артем 

3. Левченко Олександр 

4. Мельниченко Сергій 

5. Демешко Дмитро 

96 

ГАЛИЧАНИ 

Сервісна станція 
«Сканія Львів» 

1.Синкевич Юрій – капітан команди 

2. Микола Вірста 

3. Андрющенко Володимир 

4. Новіков Ігор 

5. Зінкевич Степан 

95 

Iron lеgion 

Сервісна станція 
«Сканія Київ 

1. Мудрик Олексій (Капітан команди) 

2. Загородній Анатолій 

3. Дзьонь Роман 

4. Павленко Денис 

5. Лончар Володимир 

94 

 

«Змагання Scania Top Team спонукають механіків до розвитку та поповнення 
свого багажу знань. Із задоволенням хочу відмітити, що цього року команди 
продемонстрували високий рівень теоретичних знань та неймовірну волю до 
перемоги, - коментує Володимир Кривонос, інструктор з навчання технічного 
персоналу. – Є багато молодих спеціалістів, які нещодавно приєдналися до 
компанії, але активно вдосконалюють свої навички та запозичують досвід 
старших колег. Саме для енергійних, допитливих і старанних працівників 
відчинені двері Сканія».  

Три команди візьмуть участь у Національному фіналі, який відбудеться 
наприкінці листопада 2017. Команда-переможець Національного фіналу поїде 
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на міжнародний півфінал, який проходитиме у 2018 в Італії. 10 найкращих 
команд з міжнародних півфіналів, яких буде всього 5, зустрінуться у фіналі та 
позмагаються за титул Найкращої Сервісної Команди Scania у 2018 році.  

 

Довідка: 

Змагання Scania Top Team були започатковані з метою постійного вдосконалення та 
розвитку знань, навичок і  професійної майстерності працівників станцій сервісного 
обслуговування у всьому світі. Відповідно до філософії Scania, яка полягає у постійному 
вдосконаленні продуктів та послуг, змагання Scania Top Team із локальної події 28 
років тому переросли у масштабну світову навчальну програму, в якій беруть участь 
понад 8000 учасників з різних країн. 

Змагання проводяться кожні два роки та мають кілька рівнів. Перший етап – 
формування команд, проходження теоретичних тестів, під час яких учасники надають 
відповіді на серію різнопланових запитань, пов’язаних із транспртними засобами та 
технічним обслуговуванням. За результатами теоретичних тестів найкращі команди 
відбираються у Національний фінал. Команда-переможець Національного фіналу 
здобуває право представляти країну у міжнародних змаганнях, які складаються із 
півфіналу та фіналу. У 2015 році команда із Нової Зеландії здобула титул найкращої 
сервісної команди Scania та приз у 50 000 євро. 

 

Слідкуйте за новинами на сайті: 

www.scania.ua 

  

 

 

 

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 
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