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Доброго дня шановний головуючий та шановні колеги, присутні в залі засідання! 

Я, Стефанов Володимир Геннадійович, керівник ВП ГС ВРЛ у місті Старобільськ Луганської області. 

Працюю в Старобільському Будинку творчості дітей та юнацтва керівником гуртків «оператори колективної 
радіостанції» та «конструювання радіотехнічної апаратури». Наша станція UR4MWO є єдина постійно діюча в 
Луганській області дитяча колективна станція хоча раніше в області було біля 9 дитячих станцій. Наша станція 
відкрита ще в 1975році і існує донині. 
В зв’язку з ремонтом у приміщені дитяча спортивна команда станції позбавлена можливості виступу у змаганнях 
всеукраїнського і міжнародного масштабів, та вже пропустила багато змагань. Усі наші антени було зрізано та знято. 
Останню антену, яка навіть не заважала ремонту даху, та котру ремонтники пообіцяли не чіпати, було зрізано 31 
грудня. Надалі гуртківців та команду повністю позбавили можливості роботі в ефірі і виступу у змаганнях. Але ж на 
цьому все не закінчилось, в нас директор забрала все кабінети і дала таку комірку, що навіть меблі не можливо 
поставити. 
Як що хтось з вас думає, та ось ще один жалітися вийшов, то це не так. Я бойовий доброволець АТО, котрий пішов з 
с самого початку. Та ми патріоти і зараз завжди на по готові. І після демобілізації я з ще більшою силою борюся за 
ради дітей, заради наших майбутніх фахівців та інженерів. Але сталось таким чином, що майбутні інженери та 
фахівці не потрібні, а потрібні танцюристи. У нас всі технічні гуртки окрім нашого були знищені самим варварським 
способом. Та всі кошти десятками тисяч направляються на танці-шманці. Але ж і це мене не смутило, як би нам 
просто не заважали працювати. 
Наша станція серед понад 80-ти в Україні, впевнено входить, а тепер можна сказати входила, в десятку 
найсильніших станцій. Такі високі показники діти досягають на стрій ламповій апаратурі 70-80 років і лише на 
ентузіазмі їх керівників попереднього і теперішнього. Треба зазначити, що фінансування станції повністю відсутнє 
більш ніж декількох десятків років, тому ми, згідно уставу нашої спілки, надавали дітям підтримку у встановленні та 
обслуговуванні антен, ремонті та налагодженні спортивної апаратури і т. і. А зараз, на тлі такого грандіозного 
ремонту Будника творчості дуже нікчемо буде виглядати закриття єдиної в області станції, котра існує понад 40 
років. 
Та я б не виходив на цю трибуну навіть за таких обставин, я б боровся самотужки, як би я не побачив що на зборах 
нашого відокремленого підрозділу з понад сорока чоловік лише один молодий хлопець, котрий декілька років потому 
залишився без ноги та став інвалідом. Тому проблема в наших молодих кадрах, в наших майбутніх ресурсах дуже 
велика, це по-перше. 
По-друге, мені на очі тиждень потому попала стаття в одному форумі. 

 

З вашого дозволу процитую декілька рядків з цієї статті: 
 

«Все мы знаем областной дворец детского творчества, расположенный в центре города. Но наверное многие 
забыли, что это старейший Дворец пионеров в бывшем СССР, который был предметом гордости городских властей 
ещё с давних времён. Я сам в далёкие семидесятые ходил в кружки и в радио кружок этого Дворца. старшие ребята, 
допущенные в святая-святых к трансиверу общались со всем Советским Союзом от Камчатки до Прибалтики. 
Конец истории дворца начался в 2011 году, когда на смену старому директору дворца пришла некая госпожа ХХХ. 
2012 год-была вывезена и сдана на Макулатуру!!! вся библиотека Дворца, включая раритетные книги и издания. 
2013 год- были сданы на Металолом!!! металообрабатывающие станки из мастерской Дворца. Сей час в помещении 
бывшей мастерской кружок акробатического танца. Всё правильно-зачем нашей стране токари, фрезеровщики, 
инженеры и конструкторы, наши дети должны уметь танцевать у шеста в Турции и Египте. 
2014 год-разгромлена и практически закрыта старейшая детская коллективная радиостанция, в прошлом году 
отметившая своё 50-ти летие. По приказу мадам ХХХ были демонтированы все антенны радиостанции, 
сконструированные и изготовленные кружковцами на протяжении многих лет в виду невозможности постановки этих 
самодельных антенн на баланс дворца! И последнее- что бы не быть голословным. мне в руки попали некоторые 
фотографии, подтверждающие всё выше-изложенное.» 

Міг би уявити що моя провінціальна історія лежить на особистому підґрунті, або це якісь відносини іншого характеру, 
але ж як багато схожості в цих двох історіях. А не проглядається за цим політика оболванювання нашого 
підростаючого покоління? Я вважаю що ми негайно повинні протидіяти всьому цьому. Не треба забувати стару 
заїжджену фразу, що діти – це наше майбутнє! 
Виходячи з статуту нашої спілки основний напрям роботи ГС ВРЛ спрямований на підтримку, допомогу та захист 
членів спілки, котрих по всій країні нараховується більше 1,5 тисяч та є великий потенціал для нарощування. 
Але ж виходячи з усього сказаного пропоную поставити на особистий контроль керівництва Спілки нагляд за станом 
справ у кожній дитячий колективній стації, котра є членом нашої спілки.  

 Необхідно повернуся до хлопчика інваліда, котрий є членом нашої Спілки. Таких хлопців, нажаль, становиться 
більше. Те що вони не платять внески не є допомога їм, а тим паче не вихід з положення в наш суворий час. Як би у 
нас була якась організація або на базі інших, вже існуючих, підприємств котрі могла б згуртувати таких людей 
інвалідів яки дійсно потребують допомоги, то вони спроможні виробляти якусь продукцію, навіть можливо для наших 
радіоаматорських потреб. З цього ми б мали шестерну вигоду: 
1. Підприємство на якому працюють інваліди має державні пільги; 
2. Появляються де яки кошти на потреби Спілки; 
3. Задовольнить де яки аматорські потреби радіоаматорів. 
4. Ми зробимо реальну допомогу людям, котрі цього потребують; 
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5. Ці люди з задоволенням зможуть платити внески на добровольчій основі, 
6. Цей крок зможе привести до нашої спілки ще більше радіоаматорів. 

Виходячи з раніше сказаного вносю пропозицію по двом питанням для розробки у відповідних комітетах згідно 
статуту ГС ВРЛ та чинного законодавства України: 
1. Розробити програму різнобічної підтримки кожної дитячої колективної станції, котра є членом ГС ВРЛ. 
2. Розробити програму підтримки кожному інваліду члену ГС ВРЛ, котрий потребує допомоги. 

11 лютого 2017 року. 
Керівник ВП ГС ВРЛ 
у місті Старобільськ Стефанов В.Г. 

Шановні керівники дітячих радіоаматорських гуртків та колективних радіостанцій! 

Просимо відгукнутися небайдужих, налагодить контакти та активно підключитися до роботи. 

Є цікави задуми, є підтримка Президії та Координаційної Ради ГС ВРЛ. 

Рішенням Координаційної Ради ГС ВРЛ 11.02.2017 року Стефанов Володимир Геннадійович (US4MDO) 
обраний Головою комітету з підтримки молоді ГС ВРЛ. 

Адреса для звязку: 
ur4mwo@i.ua 
06652З8028 
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