
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З 
 

28 квітня 2021 року                            м. Луцьк            №  150 

  

 

Про підсумки обласних відкритих  

заочних змагань з радіозв’язку на коротких  

хвилях «Лісова пісня» до 150-річчя  

з дня народження Лесі Українки 

 

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від   

30.02.2021 року № 31 «Про проведення обласних відкритих заочних змагань з 

радіозв’язку на коротких хвилях «Лісова пісня» присвячені 150-річчю з дня 

народження Лесі Українки», з метою популяризації радіозв’язку на коротких 

хвилях, підвищення рівня патріотичного виховання учнівської молоді, 

підготовки їх до служби в Збройних силах України, активізації роботи 

колективних та індивідуальних дитячих аматорських радіостанцій 24 лютого 

поточного року за сприяння Ліги радіоаматорів Волині відбулися обласні 

відкриті заочні змагання з радіозв’язку на коротких хвилях «Лісова пісня» 

присвячені 150-річчю з дня народження Леся Українки.   

В змаганнях взяли участь 37 аматорських радіостанції, які представили   

14 областей України, з них 29 колективних, 7 індивідуальних радіостанцій та                                    

1 радіоспосторігач, разом біля 95 учасників.  Від Волинської області у 

змаганнях взяли участь 7 команд, (21 учасники). 

На підставі підсумкових матеріалів  суддівської колегії  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями та нагородити медалями та дипломами 

управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації: 

 за зайняте І місце - команду колективної радіостанції з позивним 

UR4PWC Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості (члени 

команди: Тимчук Максим, Гузар Арсен, Баканов Олексій, Шуба Нікіта, 

тренер: Охманюк Євген Адамович); 

за зайняте ІІ місце - команду колективної радіостанції з позивним 

UR4PWJ  Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

обласної ради (члени команди: Потійчук Максим, Колба Богдан, тренер: 

Зінчук Віктор Олександрович); 



за зайняте ІІІ місце - команду колективної радiостанцiї з позивним 

UR4PWL Закладу позашкільної освіти “Ковельської міської станції юних 

тexніків” (члени команди: Петрук Анастасія, Зіньчук Марія, Винокурова 

Вікторія, тренер: Пашкевич Микола Олександрович). 

2. Нагородити дипломами управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації за участь в змаганнях: 

команду колективної радіостанції з позивним UR4PWB Володимир-

Волинський Центр позашкільної освіти (члени команди: Мельничук Дмитро, 

Максимов Андрій, Чижевський Артем, тренер: Гаган Валентин Федорович); 

команду колективної радіостанції з позивним UR4PXH Машівського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" (члени команди: Орищук Артур, Орищук 

Назар, Романюк Андрій, тренер: Романюк Олесандр Миколайович); 

команду колективної радіостанції UR4PWF Старовижівського Центру 

дитячої технічної творчості (члени команди: Барановський Максим, Кисіль 

Тимофій, тренер: Романчук Віктор Панасович); 

команду колективної радіостанції UR4PWU ЗОШ І-ІІІ ступенів                     

с. Колодяжне (члени команди: Удуд Дмитро, Каштелян Марк, Вересюк Роман, 

тренер: Пашкевич Микола Олександрович). 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати в обласних відкритих заочних змаганнях з радіозв’язку на 

коротких хвилях «Лісова пісня» присвячених 150-річчю з дня народження 

Лесі Українки та продовжити роботу щодо залучення учнівської молоді до 

участі в масових заходах спортивно-технічного профілю науково-технічного 

напряму позашкільної освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника – 

начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти 

і науки обласної державної адміністрації Соломіну Т. І. 

 

 

 

Начальник управління                                             Людмила ПЛАХОТНА   

 
Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727151  
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