
ПОЛОЖЕННЯ 
Про радіоаматорську дипломну програму «Кобзар» та дні 

активності радіоаматорів Черкаської області, присвячених 
202 – й річниці з дня народження та 155 – й річниці з дня 

перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі в м.Каневі. 

Організатори: Товариство радіоаматорів короткохвильовиків «Тікич» (ТРК 
«Тікич») та Громадська Спілка «Черкаський обласний радіоклуб» (ГС ЧОР) 
Дата та час проведення : з 6 березня 00 : 00 UTC по 9 березня 23 : 59 UTC 2016 року.  

Для участі в днях активності запрошуються радіоаматори всіх країн.  

При роботі на всіх короткохвильових діапазонах для одержання диплома "КОБЗАР" 
потрібно в період з 6 по 9 березня набрати 202 очка. Радіоаматорам Черкащини для 
одержання диплома "КОБЗАР" необхідно в дні активності провести не менше 100 
радіозв’язків.  

Нарахування очків : 

 •QSO з радіостанціями – членами клубів ТРК «Тікич» та ГС ЧОР - 15 очків; 

 •QSO з радіостанціями: м. Канів та м.Корсунь - Шевченківський, з меморіального 
комплекса "Тарасова криниця" (смт. Лисянка), сіл Моринці та Шевченкове 
Звенигородського района Черкаської області, а також з колективними 
радіостанціями Черкаської області – по 25 очків; 

 •QSO з іншими радіостанціями Черкаської області - 10 очків; 

 •Повторні зв’язки зараховуються на різних діапазонах та (або) різними видами 
випромінювання - CW, SSB, RTTY, DIGI; 

 •Нарахування очків на диплом "КОБЗАР" проводиться лише в дні активності 
радіоаматорів Черкаської області, тобто з 6 по 9 березня 2016 р.  

Серед учасників днів активності Черкаської області і України проводиться першість в 
категоріях: колективні радіостанції та індивідуальні радіостанції. 

Учасники, що набрали найбільшу кількість очків, будуть нагороджені дипломами і 
призами.  

Звіт – заявка на диплом за участь в днях активності складається у вигляді виписки з 
апаратного журнала в будь-якому текстовому редакторі. Звіт в електронному вигляді 
надсилати на адресу: ut4cf@mail.ru 

 
Звіт – заявку в паперовому вигляді та оплату диплому надсилати на поштову адресу: 
19300, Любчич Федір Іванович, смт.Лисянка, вул.Нова, 2, Черкаська обл. Україна 

Звіти-заявки на диплом «Кобзар» висилаються не позніше, ніж 31 березня 2016 р. по 
поштовому штемпелю (для звіта в паперовому вигляді).  



В звіті, крім даних про QSO та заявленої кількості набраних очків, повинна бути така 
інформація:  

 
Свій позивний /латинськими буквами/, повністю - прізвище, ім’я та по-батькові заявника, 
електронну адресу та повну поштову адресу з індексом. Записи необхідно робити 
разбірливим почерком.  

 
Електронна версія диплома - безкоштовна, надсилається заявнику диплома на 
електронну адресу, що вказана ним в звіті.  
Паперовий багатокольоровий диплом у високій якості можна отримати, оплативши 20 
грн.- для заявників України або еквівалент 4$ USA - для заявників з інших країн. 

  

Для отримання диплому «Великому Кобзарю 200 років» на діапазонах 3,5 – 28 MHz, 
 необхідно набрати 200 очок, в діапазоні 1,8 MHz очки подвоюються. При роботі 
цифровими видами зв’язку та УКХ достатньо провести 20 зв’язків з радіоаматорами, які 
працюють з населених пунктів, що пов’язані з життям та творчістю Т.Г.Шевченка. 
Радіоаматорам Черкащини для отримання диплому «Великому Кобзарю 200 років» 
необхідно провести зв’язки з іншими учасниками днів активності для кожної категорії 
радіостанцій відповідно : 

1 категорія –300  QSO 
2 категорія – 225  QSO 
3 категорія – 150  QSO 
НАРАХУВАННЯ ОЧКІВ 
- радіостанції села Моринці, Шевченкове, Вільшана – 15, 
- радіостанції Звенигородського району Черкаської області – 5, 
- індивідуальні радіостанції Черкаської області – 3, 
- колективні радіостанції Черкаської області – 5, 
- радіостанція, працююча з музею – садиби Т.Г.Шевченка, с.Моринці – 20, 
- радіостанції, що працюють СПС – 10, 
- радіостанції України, Росії, Казахстану, Литви що працюють з населених пунктів, де 
перебував Т.Г.Шевченко – 5 
  

Обов’язковими є не менш як один зв’язок з СПС Черкаської області, 10 зв’язків зі 
станціями Російської Федерації, по одному зв’язку з Республікою Казахстан та 
Республікою Литва. 

 Зараховуються радіозв’язки проведені усіма видами випромінювання, повторні зв’язки 
не зараховуються. 

 

 Дерев’яна плакетка «200 років Т.Г.Шевченку» видається при наборі подвійної 
кількості необхідних для виконання диплому «Великому Кобзарю 200 років» 
очків/QSO. 



    

Диплом «Великому Кобзарю 200 років» та плакетка «200 років Т.Г.Шевченку» 
видається тільки за роботу в днях активності. 

  

Для виконання умов диплому «Тарас» необхідно провести на діапазонах 3,5…..28 
 MHz 30QSO, 1,8 MHz – 15QSO, цифровими видами зв’язку та на УКХ – 5QSО, з 
населеними пунктами України, в яких встановлені пам’ятники або бюсти Т.Г.Шевченку 
(перелік на сайті радіоклубу Тікич). 

  

Для виконання умов диплому «Тарасові шляхи» необхідно провести не менш, як 70 
зв’язків з населеними пунктами, з якими пов’язане ім’я Тараса Шевченка. Обов’язковими 
є не менш як по 2 зв’язки з радіостанціями Городищенського, Звенигородського, 
Лисянського районів. По одному зв’язку з містами : 

- Санкт- Петербург, Оренбург, Орськ, Астрахань, Нижній Новгород, Москва, Подольск, 
Тула, Орел, Самара, Казань (Російська Федерація) 
- міста Вільнюс (Республіка Литва) 
- міста Актау (з 1963 по 1991рр. – м.Шевченко) та Мангістауської області (Республіка 
Казахстан)  
 

Для виконання умов вимпелу "200 років з дня народження Т.Г.Шевченка" 
необхідно провести 20 QSO з радіостанціями Черкаської області, обов’язковими є 
проведення по одному зв’язку з районами СH-15, CH-11, CH-01, CH-02, CH-07. На 
вимпел зараховуються зв’язки з 1 по 30 число будь – якого місяця року, починаючи з 
01.01.2014 року. 

  

Для виконання диплому «Черкащина» необхідно провести по два зв’язки з не менш 
ніж 15 адміністративними районами Черкаської області, починаючи з 01.01.2014 року. 

  

Для отримання диплому «Чернеча гора» протягом 2016 року необхідно набрати 
155 очки. Кожна станція Черкаської області дає по три очки. В дні активності з 19 травня 
по 23 травня 2016 року очки подвоюються. Повторні зв’язки не зараховуються. 

  

Для отримання "вимпелу з нагоди перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі в 
м.Каневі" необхідно провести 20 зв’язків з радіостанціями Черкаської області. 
Обов’язковими є проведення по 5 зв’язків з аматорами Канівського та Звенигородського 
району.     

  



Для отримання диплому «Останній шлях Кобзаря» необхідно протягом календарного 
року провести 10 зв’язків з переліченими містами (на вибір): Санкт-Петербург, Твер, 
Москва, Тула, Орел, Севск, Глухів, Кролевець, Батурин, Ніжин, Бровари, Київ, Канів.  

  

Для отримання дерев’яної плакетки «Тарас» третього ступеня необхідно провести 
зв’язки з 50 населеними пунктами України, в яких встановлено пам’ятники або бюсти 
Т.Г.Шевченку та при наявності у заявника дипломів «Тарас», «Черкащина», «Чернеча 
гора», «Тарасові шляхи», «Останній шлях Кобзаря» та вимпелів. 

            

Для отримання дерев’яної плакетки «Тарас» другого ступеня необхідно провести 
зв’язки з 75 населеними пунктами України, в яких встановлено пам’ятники або бюсти 
Т.Г.Шевченку та при наявності у заявника дипломів «Тарас», «Черкащина», «Чернеча 
гора», «Тарасові шляхи», «Останній шлях Кобзаря» та вимпелів. 

  

Для отримання дерев’яної плакетки «Тарас» першого ступеня необхідно провести 
зв’язки з 100 населеними пунктами України, в яких встановлено пам’ятники або бюсти 
Т.Г.Шевченку та при наявності у заявника дипломів «Тарас», «Черкащина», «Чернеча 
гора», «Тарасові шляхи», «Останній шлях Кобзаря» та вимпелів. 

  

Заявки на диплом «Великому Кобзарю 200 років» та плакетку «200 років Т.Г.Шевченку» 
направляти до 1 травня 2016 року, на виконання решти дипломів та на виконання 
вимпелів час не обмежений. Переможці в днях активності будуть відмічені грамотами та 
цінними призами у кожній підгрупі. 

Вартість пересилки диплому та вимпелу для українських радіоаматорів становить 20 
гривень, для решти радіоаматорів – 4 у.о. 

Вартість плакеток – 10 у.о. 

Заявки на отримання дипломів, вимпелів та плакеток направляти за адресою : 

 Любчич Федір Іванович,  

вул. Нова, 2, смт.Лисянка, Лисянський район,  

Черкаська область, Україна, 19300,     

UT4CF@mail.ru 

 


