
лоFIЕIФкIд4 оБлАсI]иЙ I-EHTP тЕхнIчноi творчостI дtтвЙ та
юFIАцтвА

нАкАз

м. Слов'янськ

Про пiдс}мки проведення обласного етапу ВсеукраТнських
учнiвськоi молодi з радiозв'язку на коротких хвилях (заочнi)

На ВИконаннlI наказу директора департаменry освiти i науки ЩонецькоТ
облдержадмiнiстрацii вiд 10 лютого 2022 року м З3l1 бз-22-оД <Про
проведення обласного етапу Всеукраiнських вiдкритих змагань y.rHiBcbKoi
МОЛОДi З радiозв'язку на коротких хвилях (заочнi)rr, . метою активiзацiТ роботи
КОЛеКТИВниХ Та iндивiдуальних дитячих аматорсъких радiостанцiй, пiдвищення
ТеХНiЧНОi та операторськоТ майстерностi юних радiоспортсменiв !онецьким
обласним центром технiчнот творчостi дiтей та юнацтва 2з лютого 2о22 року
бУЛО ПРОВеДено обласний етап ВсеукраТнських вiдкритих змаганъ учнiвськоТ
молодi з радiозв'".r.у на коротких хвилях (заочнi) (далi - Змагання).

У ЗМаганнях взяли участъ б команд (аматорських радiостанцiй)
(i8 УТаСНикiв), якi представляли Щонецький обласний центр технiчноТ творчостi
ДiТеЙ Та ЮНацтва, Комунальний заклад <Мiський Щентр науково-технiчноi
ТВОРЧОСТi Учнiвськоi молодi м. Марiуполя), Комунальний заклад <Станцiя юних
TexHiKiB м. Слов'янська>> (2 команди), Володимирiвський заклад загалъноi
СеРеДНЬОТ Освiти I-III ступенiв J\b 1 ОльгинськоТ селищноТ територiальноТ
ГРОМаДи та ЗакЛад позашкiльноi освiти <<Волновасъка станцiя юних TexHiKiB>>
ВолновасъкоI MicbKoi територiальноi громади.

Учасники змагалися в однiй програмi: група D: команди колективних
РаДiОСтанцiЙ ЩонецькоТ областi - два дiапазони з багатьма учасниками у вiцi до
18 poKiB.

Вiдповiдно до рiшення ГоловноТ суддiвськоТ колегiТ

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломом I ступеня Щонецького обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва:

ДОFШtЪКА ОБЛАСНА ДЕРХtАВНА АДМIНIСТРАЦUI
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

14.0з.2022

IBaHa Карпунiна,
Щонецького обласного

Jф 10

вiдкритих змагань

оIIератора колективноi радiостанцii KUR7IWW>
центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва
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м. Краматорська, в групi D: команди колективних радiостанцiй Щонецькоi
областi - два дiапазони з багатьма rIасниками у вiцi до 18 poкiB;

ЯРОслава Москалюка, оператора колективноТ радiостанцiТ KUR7IWW>
щонецького обласного центру технiчнот творчостi дiтей та юнацтва
м. Краматорська, в групi D: команди колективних радiостанцiй Щонецькоi
областi - два дiапазони з багатьма }п{асниками у вiцi до 18 poKiB;

командУ колективноТ радiостанцii <<UR7IWW>,Щонецького обласного
ЦеНТРУ ТеХНiЧноi творчостi дiтеЙ та юнацтва м. Краматорська (керiвник
команди Володимир Новицький).

2. НагорОдитИ дипломоМ II ступенЯ Щонецького обласного центру
технiчноi творчостi дiтей та юнацтва:

КИРИЛа Репецького, оrrератора колективноТ радiостанцii KUR4IWZ>
ВОЛОДИмирiвського закJIаду заг.uIьноТ середньоi освiти I-III стугrенiв J\b 1

ольгинськоТ селищноi територiальноi громади, в групi D: команди колективних
РаДiОСТаНЦiЙ !онецькоi областi - два дiапазони з багатъма у{асниками у вiцi до
18 poKiB;

Микоrry Чеilнiцина, оператора колективноi радiостанцii (UR4IWZ>
ВОЛОДИмирiвського закJIаду заг€шьноТ середньоi освiти I-III ступенiв Ns 1

ольгинськоi селищноi територiальноi громади, в групi D: команди колективних
радiостанцiй Щонецькоi областi - два дiапазони з багатьма )п{асниками у вiцi до
18 poKiB;

КОМаНДУ КОЛеКТИВнОi радiостанцii (<UR4IWZ>> Володимирiвського
ЗаКЛаДУ ЗаГаПЬноi середньоi освiти I-III ступенiв J\Гs 1 ОльгинськоТ селищноi
територiальноТ громади (керiвник команди Володимир Бiтюков).

3. НаГОРОДИТи дипломом III ступеня ,Щонецъкого обласного центру
технiчноi творчостi дiтей та юнацтва:

АРСеНiя Гончарова, оператора колективноi радiостанцii (UR7IYU>
КОМУНаЛЬноГо закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>>, в групi D:
командИ колективних радiостанцiй ,Щонецькоi областi два дiапазони з
багатьма учасниками у вiцi до 18 poKiB;

,.ЩМИтРа Кiльдюшева, оператора колективноi радiостанцii (UR7IYU)
КОМУНалЬного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янсъка>, в групi D:
КОМаНДи колективних радiостанцiй Щонецькоi областi два дiапазони з
багатьма r{асниками у вiцi до 18 poKiB;

МИХаЙла ТТIцlр.Igцкз, оператора колективноi радiостанцii (UR7IyU>
КОМУНалЬного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>), в групi D:
КОМаНДи колективних радiостанцiй Щонецькоi областi два дiапазони з
багатьма )п{асниками у вiцi до 18 poKiB;

ЯРОслава Шевердiна, оператора колективноi радiостанцiТ (UR7IYU)
КОМУНалЬНого закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська), в групi D:
командИ колективних радiостанцiй Щонецькоi областi два дiапазони з
багатьма учасниками у вiцi до 18 poKiB;



команду колективноi радiостанцiТ (UR7IYU> Комунального закладу
<СТаНЦiя ЮНих TexHiKiB м. Слов'янська)> (керiвник команди Роман Шаповалов).

4. Нагородити грамотами ,Щонецького обласного центру технiчноТ
юнацтва керiвникiв команд за пiдготовку переможцiв та

ПРИЗеРiв обласного етапу ВсеукраТнських вiдкритих змаганъ учнiвськоТ молодi з
радiозв'язку на коротких хвилях (заочнi):

Володимира Бiтюкова, керiвника колективноi радiостанцii UR4IWZ
Володимирiвського закладу заг€ulьноi середньоi освiти I-Ш ступенiв J\Ъ 1

ОлъгинськоТ с елищноТ територi а_гrьноТ гр омади ;

Володимира Новицького, керiвника колективноТ радiостанцii UR7IWW
,щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;

Романа IТIаповалова, керiвника колективноi радiостанцiТ UR7IYU
Комуналъного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська)>.

5. Засвiдчити }лIасть операторiв колективних радiостанцiй,ЩонецькоТ
областi в обласному етапi ВсеукраiЪських вiдкритIтх змагань 1.,rHiBcbKoT молодi
З РаДiОЗв'яЗку на коротких хвилях (заочнi) сертифiкатами Щонецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва:

МИхаЙла Панiна, оператора колективноТ радiостанцiТ (US8IZM)
КОМУнального закладу <<Мiський Щентр науково-технiчноi творчостi учнiвськоТ
молодi м. MapiyпoJu{>> (керiвник команди Валерiй Катков);

Павла Макссва, оператора колективноТ радiостанцii (US8IZM>
КОМУналЬного закJIаду <<Мiський L{eHTp Еауково-технiчноi творчостi yrHiBcbKoT
молодi м. MapiyпoJul)) (керiвник команди Валерiй Катков);

Марини КочубеЙ, оператора колективноi радiостанцii <UT4IYZ>> Закладу
ПОЗаШКiльноi освiти <<Волноваська станцiя юних TexHiKiB>> Волноваськоi MicbKoT
територiалъноТ громади (керiвник команди Володимир Бiтюков);

Наталii Харабен, оператора колективноТ радiостанцii <UT4IYZ>> Закладу
ПОЗашкiлъноi освiти <<Волноваська станцiя юних TexHiKiB>> Волноваськоi MicbKoT
територiальноi громади (керiвник команди Володимир Бiтюков);

Ольги Толмачовоi, оператора колективноi радiостанцiТ <<[JT4IYZ> Закладу
ШОЗаШКiльноТ освiти <<Волноваська станцiя юних TexHiKiB>> ВолноваськоТ MicbKoT
територiалъноi громади (керiвник команди Володимир Бiтюков);

СофiТ Суботи, оператора колективноi радiостанцii (UT4IYZ) Закладу

творчост1 дlтеи та

позашкiльноТ освiти <<Волноваська станцiя
територiальноТ громали (керiвник команди

Владислава Афанасьева, оператора
Комунального закладу <<Станцiя юних

юних TexHiKiB>> ВолноваськоТ MicbKoT
Володимир Бiтюков);
колективноi радiостанцiТ KUR7IYI>
TexHiKiB м. Слов'янсъка>> (керiвник

команди Роман Шаповалов);
Iллi Гриценка, оператора колективноi радiостанцii (UR7IYI)

КОмунального закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська)> (керiвник
команди Роман Шапова_шов) ;
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Максима Удовиченкао оператOра колективноТ
Комунального закладу <Станцiя юних TexHiKiB м.
команди Роман Шаповаllов);

Софii Удовиченко, оператора колективноТ
КоцунальЕого закпаду <<Станцiя юних TexHiKiB м.
комаЕди Роман Шаповалов),

6. Контроль за виконанням накЕву покпасти на
навчально-виховноi роботи Олену Ка;liгасву.

радiостанцii (UR7IYI}
Слов'янська)> (керiвник

р4дiостанцii (UR7IYb)
Слов'янська)> (керiвник

заступцика директора з

Щиректор ry*"r Iгор БОРИСЕНКО
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