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ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Координаційної Ради  

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА” 
 

 

від 11.02.2017 року                                                                       м. Харків 

 
 

Входять до складу Координаційної Ради Спілки  – 48 членів Координаційної Ради. 

Присутні на засіданні Координаційної Ради Спілки  - 27 членів Координаційної 

Ради (список додається). 

Запрошені до участі 16 осіб – представники від учасників та відокремлених 

підрозділів ГС ВРЛ. 

Координаційна Рада Спілки відповідно до Статуту ГС ВРЛ правочинна приймати 

рішення. 
 

 

Голова засідання – Президент ГС ВРЛ  Зельдін І.Л. 

Секретар засідання  – Відповідальний секретар ГС ВРЛ Пащенко В.І. 
  

Порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ. 
 

2. Звіт Президії ГС ВРЛ про діяльність у 2016 році. 

2.1. Про загальну оцінку діяльності та співпрацю з EURAO. 

2.2. Про діяльність ШК ГС ВРЛ. 

2.3. Правове супроводження поточних питань в діяльності ГС ВРЛ. 

2.4.. Про діяльність з реєстраційних дій, діловодства та відпрацювання основних 

документів ГС ВРЛ, первинних та загального реєстрів. 
 

3. Про перспективи розвитку ГС ВРЛ, радіоаматорства в Україні. 

3.1. Виступ Стефанова В.Г. «Питання та проблеми дитячої радіоаматорської творчості». 

3.2. Розгляд та затвердження Перспективної програми діяльності ГС ВРЛ. 
 

4. Про припинення повноважень Голів комітетів ГС ВРЛ. 
 

5. Про обрання Голів комітетів ГС ВРЛ. 

5.1. Підтримки молоді. 

5.2. Підтримки радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.  
 

6. Про заходи щодо розробки Регламенту аматорського зв’язку. 

6.1. Про дiяльнiсть з розробки Регламенту. 

6.2. Про дiяльнiсть КТК (сучасні вимоги СЕPТ). 
 

7. Про сайт ГС ВРЛ та е-конференції 

7.1. Адміністратор та керівник бюро інформаційної підтримки.  

7.2. Електронні конференції: КР ГС ВРЛ та членів ГС ВРЛ (модератори). 

 
1. Про затвердження порядку денного засідання  

СЛУХАЛИ:  
Зельдіна І.Л., який запропонував порядок денний засідання, наведений вище. На 

розгляд винесено сім питань. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
Пащенко В.І. запропонував затвердити порядок денний засідання. 
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УХВАЛИЛИ:  
Затвердити наведений вище порядок денний засідання із сімох питань. 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 
 

2. Звіт Президії ГС ВРЛ про діяльність у 2016 році 

СЛУХАЛИ:  
Зельдіна І.Л., який зазначив, що ГС ВРЛ в продовж 2016 року виконувала свої 

завдання, спрямовані на становлення Спілки, як громадського об’єднання, задоволення 

творчої некомерційної зацікавленості її членів та учасників в галузі технічного 

радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту, представлення інтересів, 

захист прав і спільних інтересів членів та учасників Спілки, координації їхніх 

колективних дій, сприяння єдності та розвитку радіоаматорського руху, поширення 

міжнародних гуманітарних зв'язків та контактів, утвердження ідеалів миру та дружби між 

народами України та світу. Всеукраїнську Спілку створили, зробили її потужнішою на 

теренах України та за її межами. Вона організаційно вибудувана, має чітку структуру, 

зареєстрована в органах юстиції, як і її підрозділи, належним чином зареєстровані 

учасники ГС ВРЛ – громадські організації та спілки. Все це відбувається завдяки 

підтримки керівників учасників та відокремлених підрозділів ГС ВРЛ, членів ГС ВРЛ. 

Зазначив, що ГС ВРЛ стала членом у другій за величиною міжнародною організацією 

EURAO після IARU. Членство в EURAO надало можливість відстоювати інтереси членів 

ГС ВРЛ та всіх радіоаматорів в міжнародних установах, у тому числі в СЕРТ. Наприклад, 

пропозиції від ГС ВРЛ враховані під час опрацювання питань тематики співбесід з 

кандидатами на 3-ю категорію аматорської радіостанції (початкову за СЕРТ) для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. На даний час з боку ІARU надійшли пропозиції 

по співпрацю з EURAO. ГС ВРЛ надала пропозиції до EURAO щодо співпраці з ІARU, 

зокрема припинення застарілих монопольних підходів до “приватизованого” QSL-бюро. 

Ананьєва О.В., який ознайомив присутніх зі справами закінчення ремонту в 

приміщеннях ШК ГС ВРЛ, порядку функціонування QSL-бюро та зміни керівника QSL-

бюро. Зазначив, що при ШК ГС ВРЛ розпочали роботу громадська організація “Центр 

європейського розвитку радіоаматорства” та відокремлений підрозділ ГС ВРЛ в 

Київський області. Отриманий колективний позивний радіостанції ШК ГС ВРЛ – 

UR4UWA та запрацювала аматорська радіостанція. В приміщенні ШК розпочала роботу 

КТК в м. Києві та Київській області та вже перші молоді радіоаматори склали 

кваліфікаційний іспит. Слід окремо зазначити, що на протязі 2016 року під егідою ГС ВРЛ 

було надано спонсорську фінансову допомогу 10-ти дитячим колективним радіостанціям,  

деяким колективкам була надана допомога в оплаті оренди приміщень, придбаний КХ 

підсилювач потужності для інваліда-учасника АТО, коаксіальний кабель, подарована 

інвалідна коляски для радіоаматора-інваліда, тощо. Разом з цим слід звернути увагу на те, 

що проти ГС ВРЛ, її керівників, учасників та відокремлених підрозділів і рядових членів 

ГС ВРЛ з боку ГО ЛРУ розгорнута підла та неправдива інформаційна війна з метою 

дискредитації будь-якої діяльності ГС ВРЛ. Саме такими негативними діями ГО ЛРУ та її 

одіозні недолугі керівники-невдахи намагаються все глибше затягнути всіх радіоаматорів 

у подальшу розруху нашого хобі. Вони вже частково розрушили радіоаматорський рух в 

Україні, але їм цього замало. ГС ВРЛ не піддається на різноманітні провокації з боку ГО 

ЛРУ та їх прихильників, працює і надалі буде працювати на благо всіх радіоаматорів 

України. Всі випади та розповсюдження різних фейків зі сторони ЛРУ розцінюємо як 

виключно особисті амбіції таких невдах-керівників, які не спроможні щось зробити 

корисне, це вже стало зрозумілим більшості радіоаматорів України. ГС ВРЛ не веде ні 

яких війн проти когось, у той же час, ГС ВРЛ буде всіляко захищати права членів ГС ВРЛ 

та всіх радіоаматорів.  
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Кияницю С.В., який ознайомив присутніх з деякими аспектами претензійної 

роботи, а також  зазначив, що за час створення та будови ГС ВРЛ разом з Пащенко В.І. та 

іншими членами Президії розроблені нормативні документи ГС ВРЛ, які доповнюють 

Статут ГС ВРЛ. Символіка ГС ВРЛ подана для реєстрації в державний реєстр 

Міністерства юстиції України два тижня потому. Ми змушені були декілька разів 

переробляти документи за-за виявлення уповноваженими особами Держреєстру помилок. 

Сподіваємось, що протягом декількох тижнів подані документи будуть розглянути та 

зареєстрована символіка ГС ВРЛ. 

Пащенка В.І., який зазначив, що вся робота відповідального секретаря ГС ВРЛ, як 

й інших членів Президії оприлюднена на сайті ГС ВРЛ: 

https://vrl.org.ua/attachments/article/209/e_rozgornuty_zvit__robotu_GS_VRL_za__2016.PDF 

та кожний має можливість докладно ознайомитися з виконаною роботою. Наразі 

планується подальше вдосконалення реєстрів ГС ВРЛ на платформі сайту ГС ВРЛ. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Пращук В.В., Жмур Є.В., Когут О.А.  відзначили, що з боку ЛРУ дійсно почалась 

інформаційна війна навіть в областях. Відзначили позитивну діяльність Президії ГС ВРЛ. 

Запропонували визнати діяльність ГС ВРЛ за 2016 рік такою, що відповідає вимогам 

статутних документів і основної мети Спілки.  
 

УХВАЛИЛИ:  
Визнати діяльність ГС ВРЛ за 2016 рік такій, що відповідає вимогам статутних 

документів і основної мети та завданням Організації.  
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

 

3. Про перспективи розвитку ГС ВРЛ, радіоаматорства в Україні 

СЛУХАЛИ:  
Стефанова В.Г., який зазначив, що працює в Старобільському Будинку творчості 

дітей та юнацтва керівником гуртків «оператори колективної радіостанції» та 

«конструювання радіотехнічної апаратури». Станція UR4MWO є єдиною постійно діючою 

в Луганській області дитячою колективною станцією, хоча раніше в області було 9 таких 

станцій. Наша станція відкрита ще в 1975 році 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, у нас директор забрала всі 

кабінети та надала 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 на війну з 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 нашій країні, 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 засмутило, 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 

https://vrl.org.ua/attachments/article/209/e_rozgornuty_zvit__robotu_GS_VRL_za__2016.PDF
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встановленні та обслуговуванні антен, ремонті та налагодженні спортивної апаратури. 

 А зараз, на тлі такого грандіозного ремонту Буднику творчості дуже нікчемно 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. 

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. 

Повернуся до хлопчика інваліда, котрий є членом нашої Спілки. Те що таки 

радіоаматори 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, які 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 деякі кошти на потреби спілки; 

3. Задовольнить деякі аматорські потреби радіоаматорів; 

4. Ми зробимо реальну допомогу людям, котрі цього потребують; 

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 вношу 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 в учасниках та відокремлених підрозділах ГС ВРЛ. 

2. Розробити програму підтримки кожного радіоаматора з обмеженими фізичними 

можливостями - членів ГС ВРЛ, котрі потребують допомоги. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Зельдін І.Л. зазначив, що саме подібні рамочні дії передбачає Перспективна 

програма діяльності ГС ВРЛ, а доповідь  Стефанова Володимира Геннадійовича ще раз 

підтверджує необхідність прийняття запропонованої Перспективної програми. 

Пащенко В.І. зазначив, що Перспективна програма  діяльності ГС ВРЛ була 

завчасно, у грудні 2016 року опублікована на сайті ГС ВРЛ для громадського 

обговорення: 

https://vrl.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=211:proekt-perspektyvnoi-

prohramy-hs-vrl-hromadske-obhovorennia&catid=42&Itemid=1165 

За цей час поступили пропозиції від Самарцева Б.Б. у частині технічного корегування 

«аматорський радіоспорт» на «радіоспорт», окремих термінів з видів радіоспорту, 

сторінок веб-сайту для дипломних програм. Пропозиції враховані.  

Якщо проаналізувати запропоновані рамкові кроки діяльності, слід зазначити, що 

Президія, Координаційна Рада, робоча група з доопрацювання Регламенту аматорського 

зв’язку, члени ГС ВРЛ вже розпочали реалізовувати окремі положення Перспективної 

програми діяльності ГС ВРЛ, вони вже відображаються в Планах діяльності ГС ВРЛ на 

2016 та 2017 роки. 
 

УХВАЛИЛИ:  
3.1. Затвердити Перспективну програму діяльності громадської спілки 

“Всеукраїнська радіоаматорська ліга”. 

3.2. Президії ГС ВРЛ, Керівникам учасників та відокремлених підрозділів, Головам 

комітетів і комісії, створеним робочим групам під час планування своєї діяльності на 

https://vrl.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=211:proekt-perspektyvnoi-prohramy-hs-vrl-hromadske-obhovorennia&catid=42&Itemid=1165
https://vrl.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=211:proekt-perspektyvnoi-prohramy-hs-vrl-hromadske-obhovorennia&catid=42&Itemid=1165
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певні періоди рекомендувати у повній мірі використовувати положення Перспективної 

програми діяльності ГС ВРЛ. 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  0.  

Рішення прийнято. 

 

4. Про припинення повноважень Голів комітетів ГС ВРЛ 

СЛУХАЛИ:  
Пащенка В.І., який зазначив, що відповідно до Статуту ГС ВРЛ рішенням 

Координаційної Ради ГС ВРЛ обрано Головами комітетів: 

Комітет аматорського радіозв’язку на коротких хвилях (далі – КХ-комітет) - 

Євтушенко Олег Олександрович; 

Комітет аматорського радіозв’язку на ультракоротких хвилях (далі – УКХ-комітет) 

- Різниченко Олександр Юрійович; 

Комітет з підтримки молоді (далі – Комітет ПМ) - Мінаков Володимир 

Анатольович; 

Комітет з підтримки радіоаматорів з обмеженими фізичними можливостями (далі – 

Комітет ПРОФМ) - Помазов Андрій  В’ячеславович.  

На протязі 2016 року з різних причин зазначені Голови комітетів не в повної мірі 

змогли виконувати покладені на них повноваження. 

Євтушенко О.О. чудовий та активний радіоаматор, повністю підтримує діяльність 

ГС ВРЛ, але, нажаль, не являється публічною особою, тому йому важко виконувати 

покладені на нього повноваження. 

Різниченко О.Ю. вболіває за стан справ за напрямком УКХ – комітету, але, нажаль, 

подав заяву про припинення повноважень Голови комітету. 

Мінаков В.А. сумлінно займається з дітьми, хвилюється за їх підготовку, його 

вихованці мають пені чудові досягнення у радіоспорті, але він не являється публічною 

особою, здатною повести за собою радіоаматорів за цім напрямком діяльності. Нажаль, 

жодного разу навіть не прийняв участи у діяльності Координаційної Ради ГС ВРЛ. 

Помазов А.В. має великий досвід у організаторської діяльності за напрямком 

комітету, але за життєвими обставинами, нажаль, не в змозі виконувати покладені 

повноваження голови комітету. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Помазов А.В. зазначив, що на засідання Координаційної Ради привіз всі 

напрацювання за напрямком комітету, готов передати все обраному голові комітету та 

бути членом комітету за напрямком підтримки радіоаматорів з обмеженими фізичними 

можливостями.  

Пащенко В.І. подякував Помазову А.В. за довгострокову діяльність на посаді 

Голови комітету ветеранів в громадських об’єднаннях, та як людині, небайдужої до 

радіоаматорів похилого віку. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Припинити повноваження Голови комітету аматорського радіозв’язку на коротких 

хвилях Євтушенка Олега Олександровича 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  0.  

Рішення прийнято. 
 

Припинити повноваження Голови комітету з підтримки молоді Мінакова 

Володимира Анатольовича. 
 

Голосували: «ЗА» - 26, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  1.  

Рішення прийнято. 
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Припинити повноваження Голови комітету аматорського радіозв’язку на 

ультракоротких хвилях Різниченка Олександра Юрійовича. 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  0.  

Рішення прийнято. 
 

Припинити повноваження Голови комітету з підтримки радіоаматорів з 

обмеженими фізичними можливостями Помазова Андрій  В’ячеславович. 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  0.  

Рішення прийнято. 

 

5. Про обрання Голів комітетів ГС ВРЛ 

СЛУХАЛИ:  
Пащенка В.І., який зазначив, що на даний час є кандидатура члена ГС ВРЛ для 

обрання на посаду Голови комітету з підтримки радіоаматорів з обмеженими фізичними 

можливостями Марценюка Валерія Пантелеймоновича. У попередні роки Валерій 

Пантелеймонович активно приймав участь в діяльності профільного комітету у 

громадському об’єднанні, має в цьому напрямку чудовий досвід роботі, має прекрасні 

організаторські здібності, активно приймає участь у радіоаматорському русі, під його 

керівництвом з 2002 року видається всеукраїнська газета «Радіоінформ» (зареєстрована 

Міністерством юстиції України), є керівником громадської організації тощо. Валерій 

Пантелеймонович дав особисту згоду на обрання його Головою комітету, при цьому 

зазначив, що пропонує додати до назви та повноважень профільного комітету «та 

ветеранів радіозв’язку», тобто: комітет з підтримки радіоаматорів з обмеженими 

фізичними можливостями та ветеранів радіозв’язку. 

Пропонується обрати Марценюка Валерія Пантелеймоновича на посаду Голови 

комітету з підтримки радіоаматорів з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів 

радіозв’язку. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Зельдін І.Л. запропонував обрати на посаду Голови комітету з підтримки молоді 

Стефанова Володимира Геннадійовича. Зазначив, що виходячи з виступу на цьому 

засіданні, діловим якостям, як керівника відокремленого підрозділу в м. Старобільськ, 

Луганська область, Володимир Геннадійович здатний згуртувати навколо себе 

однодумців, вболіває проблемами дитячого та молодіжного руху в радіоаматорстві, 

запевнив, що з боку Президії ГС ВРЛ буде надаватися всебічна підтримка. 

Стефанов Володимир Геннадійович дав особисту згоду на обрання його Головою 

комітету з підтримки молоді. 

Зельдін І.Л. зазначив, що відкритий конкурс на посади наступних комітетів: 

Комітет технічного радіоаматорства (далі – Технічний комітет); 

Комітет аматорського радіозв’язку на коротких хвилях (далі – КХ-комітет); 

Комітет аматорського радіозв’язку на ультракоротких хвилях (далі – УКХ-комітет); 

Комітет з правового забезпечення діяльності Спілки та захисту прав членів та учасників 

Спілки (далі – Правовий комітет). 

Запросив всіх бажаючих очолити комітети, звертатися з пропозиціями до 

Президента ГС ВРЛ або до членів Президії ГС ВРЛ. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Обрати Головою комітету з підтримки радіоаматорів з обмеженими фізичними 

можливостями та ветеранів радіозв’язку Марценюка Валерія Пантелеймоновича (UT8NV). 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  0.  

Рішення прийнято. 
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Обрати Головою комітету з підтримки молоді Стефанова Володимира 

Геннадійовича (US4MDO). 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  0.  

Рішення прийнято. 
 

6. Про заходи щодо розробки Регламенту аматорського зв’язку 

СЛУХАЛИ:  
Нечитайлова Д.М. який зазначив, що відповідно до Плану діяльності ГС ВРЛ 

створена під патронажем О. Ананьєва робоча група з внесення змін до Регламенту 

аматорського зв’язку. Очолив цю групу Нечитайлов Д.М. Для забезпечення діяльності 

робочої групи з боку ГС ВРЛ налагоджена ділова взаємодія з НКРЗІ, Держспецзв'язку, 

УДЦР.  

Для погодження правил ввезення аматорської апаратури на територію України 

прийнята участь у засіданні НКРЗІ. На відміну від пропозицій керівників ГО ЛРУ щодо 

права ввезення обмеженої кількості аматорської апаратури, ГС ВРЛ крок за кроком 

наданих аргументів, запропонувало спрощений для всіх радіоаматорів порядок ввезення 

аматорської апаратури. Цей спрощений порядок ввезення аматорської апаратурі був 

взятий за основу для подальшої розробки нормативного документу НКРЗІ. Щодо самого 

тексту Регламенту аматорського зв’язку, у розумінні робочої групи, це має бути рамковий 

документ, заснований на прикладах країн Європейського союзу та США. Безумовно, 

такий проект документу попередньо буде погоджуватися з громадою всіх радіоаматорів. 

Розпочата та ведеться конкретна робота в Держспецзв’язку щодо частотного плану 

на користь радіоаматорів, декілька разів ця проблема вже обговорювалась на засіданнях 

Громадської ради при Держспецзв’язку. Піднята проблема в отриманні дозволів на 

відкриття аматорських ретрансляторів в цілому та на певних діапазонах частот. Разом з 

цим від окремих керівників ГО ЛРУ члени Громадської ради Держспецзв’язку отримують 

листи про те, що ГС ВРЛ та її керівництво являється деструктивними та непорядними, 

переслідують особисті інтереси та шкодять всім радіоаматорам. Така непорядна поведінка 

зі стороні окремих керівників ГО ЛРУ гальмує позитивне вирішення питань на користь 

всіх радіоаматорів. Подібні листи від ЛРУ розповсюджуються та спрямовуються в інші 

державні та недержавні установи, пов’язані з радіоаматорством. Негативна та непорядна 

поведінка окремих керівників ГО ЛРУ відтерміновує на певний час вирішення силами 

робочої групи ГС ВРЛ головних проблем Регламенту аматорського радіозв’язку. 

Звичайно, члени Громадської ради та керівництво Держспецзв’язку, УДЦР, НКРЗІ 

критично відноситься до таких листів та до таких окремих керівників ГО ЛРУ. 

Налагоджені ділові зв’язки та взаємодія з керівництвом УДЦР та безпосередньо з 

працівниками УДЦР, які ведуть напрямок радіоаматорства. Сумісний аналіз змісту 

Регламенту аматорського зв’язку засвідчив одну думку членів робочої групи ГС ВРЛ та 

працівників УДЦР: потребує опрацювання у рамках зміненого законодавства України. За 

проханням до УДЦР з боку ГС ВРЛ розширена чисельність членів КТК та місць 

прийняття кваліфікаційних іспитів. Не зважаючи на протидію різними способами з боку 

окремих керівників ГО ЛРУ щодо розширення КТК, вважаємо, що підтримка УДЦР  в 

цьому питанні ГС ВРЛ дала можливість для всіх радіоаматорів отримати послуги у 

зручний час та у зручному місці.  

Зазначено, що діяльність членів КТК, їх доброзичливість є першим самостійним 

враженням початківців, в першу чергу молоді та дітей. На часі слід опрацювати теми для 

співбесід з кандидатами на 3-ю категорію з урахуванням рекомендацій СЕРТ ECC Report 

89, а також врахувати диференційований підхід до прийняття кваліфікаційних іспитів у 

радіоаматорів з обмеженими фізичними можливостями. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Пащенко В.І. зазначив, що слід відзначити роль КТК, як першої інстанції у 

попередженні порушень правил поведінки в радіоефірі. Відмітив, що на його думку, під 

час співбесід членів КТК з радіоаматорами слід більше приділяти уваги правилам 

проведення аматорського радіозв’язку, підтримувати культуру спілкування в дусі HAM 

Spirit, надавати рекомендації та поради правильному виходу з провокаційних ситуацій, на 

які, іноді викликають кореспонденти, провокуючи розмови на заборонені теми в ефірі. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати членам КТК: 

- опрацювати теми для співбесід з кандидатами на 3-ю категорію з урахуванням 

рекомендацій СЕРТ ECC Report 89, а також врахувати диференційований підхід до 

прийняття кваліфікаційних іспитів у радіоаматорів з обмеженими фізичними 

можливостями; 

 - під час співбесід членів КТК з радіоаматорами приділяти увагу правилам 

проведення аматорського радіозв’язку, підтримки культури спілкування в дусі HAM 

Spirit. 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  0.  

Рішення прийнято. 

 

7. Про сайт ГС ВРЛ та е-конференції 

СЛУХАЛИ:  
Нечитайлова Д.М., який доповів, що завершений перший етап розробки web-сайту 

ГС ВРЛ – запрацювала інформаційна частина сайту. Зазначено, що сьогодні Інтернет став 

найбільш важливим джерелом інформації, ніж періодичні друковані засоби масової 

інформації. Можливість доступу до мережі Інтернет дозволяє ознайомлюватися з 

новинами радіоаматорам, особливо початківцям, дітям та молоді, представникам засобів 

масової інформації та державних органів влади тощо. Крім того, існування web-сайту у 

мережі Інтернет робить інформаційні ресурси ГС ВРЛ доступними майже з кожної точки 

світу 24 години на добу. 

Наступними етапами планується створення та запуск реєстру даних членів ГС ВРЛ 

з категорійним доступом до інформації та одночасним наданням кожному особистого 

кабінету для зручності обміну інформацією та автоматизованої сплати членських внесків. 

У подальшому передбачається відкриття форуму за темами та напрямами діяльності ГС 

ВРЛ для всіх членів ГС ВРЛ.   

Нечитайлов Д.М. звернувся до всіх членів ГС ВРЛ з проханням пошуку нового 

спеціаліста, який би подовжив адміністрування web-сайту ГС ВРЛ, його підтримки та 

удосконалення. Бажаючих запросив зв’язатися з ним по електронній пошті за адресою: 

Denis@n34.com.ua або ungouarl@gmail.com 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Ананьєв О.В., Пащенко В.І, зазначили, що відповідно до 5.12.4. Статуту ГС ВРЛ у 

складі Штаб-квартири ГС ВРЛ повинне бути створено та працювати Бюро інформаційної 

та методичної підтримки, навчання, обміну досвідом роботи на чолі з його керівником. 

Першочергове завдання цього бюро – інформаційна підтримка діяльності ГС ВРЛ, яка 

підтримується у сучасних умовах з використанням Інтернет-ресурсу. Також, слід 

зазначити, що відповідно п. 1.3. Статуту ГС ВРЛ  в якості засобу інформації Спілка може 

мати свій офіційній web-сайт в мережі Інтернет. Підсумовуючи вищезазначене, та з метою 

упорядкування використання в ГС ВРЛ електронних засобів інформації Ананьєв О.В. 

запропонував:  

1. Встановити, що офіційним засобом інформації ГС ВРЛ в мережі Інтернет є web-сайт за 

електронною адресою: http://www.vrl.org.ua/. 

mailto:Denis@n34.com.ua
mailto:ungouarl@gmail.com
http://www.vrl.org.ua/
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2. Встановити, що E-mail конференцією (рефлектором) за електронною адресою: ungo-

uarl@yahoogroups.com  є рефлектор членів Координаційної Ради ГС ВРЛ. 

3. Призначити тимчасовим головним адміністратором web-сайту ГС ВРЛ Нечитайлова 

Д.М. Надати право щодо розміщення інформації за всіма розділами web-сайту членам 

Президії ГС ВРЛ. Надати право розміщувати інформацію за розділом «Детальна 

інформація по областях» керівникам учасників та відокремлених підрозділів ГС ВРЛ або 

за їхнім клопотанням призначеним особам. 

4. Призначити Кияницю С.В. особою (модератором) рефлектору членів Координаційної 

Ради ГС ВРЛ, що відповідає за реєстрацію керівників учасників ГС ВРЛ, відокремлених 

підрозділів ГС ВРЛ, уповноважених ними осіб і  дотримання загальноприйнятих етичних 

норм поведінки та спілкування (HAM-Spirit) в рефлекторі. 

 

УХВАЛИЛИ:  
7.1. Встановити, що офіційним засобом інформації ГС ВРЛ в мережі Інтернет є 

web-сайт за електронною адресою: http://www.vrl.org.ua/ 

7.2. Встановити, що E-mail конференцією (рефлектором) за електронною адресою: 

ungo-uarl@yahoogroups.com  є рефлектор членів Координаційної Ради ГС ВРЛ. 

7.3. Призначити тимчасовим головним адміністратором web-сайту ГС ВРЛ 

Нечитайлова Д.М. Надати право щодо розміщення інформації за всіма розділами web-

сайту членам Президії ГС ВРЛ. Надати право розміщувати інформацію за розділом 

«Детальна інформація по областях» керівникам учасників та відокремлених підрозділів 

ГС ВРЛ або за їхнім клопотанням призначеним особам. 

7.4. Призначити Кияницю С.В. особою (модератором) рефлектору членів 

Координаційної Ради ГС ВРЛ, що відповідає за реєстрацію керівників учасників ГС ВРЛ, 

відокремлених підрозділів ГС ВРЛ, уповноважених ними осіб і дотримання 

загальноприйнятих етичних норм поведінки та спілкування (HAM-Spirit) в рефлекторі. 

7.5. Рекомендувати головному адміністратору web-сайту ГС ВРЛ та модератору на 

E-mail конференції Координаційної Ради ГС ВРЛ не обмежувати свободу думки і слова, 

право на вільне вираження своїх поглядів і переконань з урахуванням законодавчих 

обмежень, зазначених в п. 1 ст. 4 Закону України «Про громадські об’єднання», 

залишаючи право припиняти висловлювання з уживанням нецензурної лексики, образ на 

адресу осіб, робити з цих допущених порушень зауваження та у виключних випадках 

частково або повністю обмежувати можливість розміщення інформації порушниками. Під 

час спілкування в рефлекторі та написання коментарів не рекомендувати без необхідності 

використовувати caps lock. 
 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» -  0, «УТРИМАВСЯ» -  0.  

Рішення прийнято. 

 

Різне: 

Під час проведення засідання Координаційної Ради виступив Голова колегії суддів 

з радіоспорту Спілки Ігнатов Георгій Сергійович. Зазначив, що за ресурсною підтримкою 

ГС ВРЛ проведені спортивні  змагання “Кубок Дніпра”. Підвів підсумки спортивних 

змагань, подякував всім учасникам змагань та суддівській колегії, вручив спортивні 

нагороди переможцям та побажав всім успіху у подальших спортивних змаганнях. 
 

 

Голова засідання                                                                   Зельдін І.Л. 

 

 

Секретар засідання                                                               Пащенко В.І. 

mailto:ungo-uarl@yahoogroups.com
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