
 1 

ПРОТОКОЛ № 48 

засідання Президії громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” 

 

від 30 березня 2018 року                                                                 м. Київ 

 

 

Входять до Президії громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” (далі - Спілки) 

– 4 особи: 

1. Зельдін Ігор Львович, Президент Спілки; 

2. Ананьєв Олександр В’ячеславович, Перший віце-президент - Директор Штаб-квартири 

Спілки; 

3. Пащенко Віктор Іванович, Віце-президент - Відповідальний секретар Спілки; 

4. Кияниця Сергій Володимирович, Віце-президент Спілки. 

Запрошені члени Координаційної Ради ГС ВРЛ: Токар Ігор Олександрович  (US0LW), 

Сміян Валерій Іванович (UR7QM), Стефанов Володимир Геннадійович (US4MDO), член ГС 

ВРЛ та Президент ГО “УКК” Латишенко Володимир Федорович (UY5ZZ). 

 
Присутні члени Президії – 4 особи. 

Засідання Президії Спілки відповідно до частини 5 п. 1 ст. 11 Закону України «Про 

громадські об’єднання» та відповідно до пункту 6.1 Статуту Спілки проведено за допомогою 

засобів зв’язку в єдиної мережі електронної пошти Інтернет голосування.  

Електрона поштова розсилка здійснена за списком Президії Спілки на усіх 4 членів 

Президії. 4 члена Президії Спілки з 4 підтвердили своїм голосуванням участь в засіданні.  

Президія Спілки правочинна приймати рішення. 
 

 

Голова засідання – Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л. 

Секретар засідання  – Відповідальний секретар Пащенко В.І. 
 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного засідання. 

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л. 

2. Про прийняття в члени ГС ВРЛ фізичних осіб. 

Доповідач: Відповідальний секретар Пащенко В.І. 

3. Про виділення коштів для підтримки молоді у спортивних заходах. 

Доповідач: член Координаційної Ради ГС ВРЛ Сміян В.І. 

4. Про затвердження Положення про Бюро обміну радіоаматорськими QSL-картками та 

дипломами громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”. 

Доповідач: Перший віце-президент – Директор Штаб-квартири ГС ВРЛ Ананьєв О.В. 

5. Про схвалення документів: 

- Перелік питань та відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за 

екзаменаційною програмою операторів АРС першої та другої категорії (вищій та загальній 

кваліфікації HAREC з урахуванням рекомендації СЕРТ T/R 61-02); 

- Перелік питань та відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за 

екзаменаційною програмою операторів АРС третій категорії (початківців NOVICE з 

урахуванням звіту СЕРТ ERС REPORT 32). 

Доповідач: Відповідальний секретар Пащенко В.І. 

6. Про надання соціальної допомоги фізичної особі – підприємству, яка надає ГС ВРЛ 

бухгалтерські послуги. 

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л. 
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1. Про затвердження порядку денного засідання  

СЛУХАЛИ:  

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

розгляд винесено шість питань. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Кияниця С.В. запропонував затвердити порядок денний засідання з шості питань. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити наведений вище порядок денний засідання з шості питань. 
 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 
 

2. Про прийняття в члени ГС ВРЛ фізичних осіб 

СЛУХАЛИ:  

Пащенка В.І., який повідомив, що до Штаб-квартири ГС ВРЛ надійшли первинні 

реєстри від учасників ГС ВРЛ, а також доповнення до первинних реєстрів за заявами 

радіоаматорів щодо вступу в якості членів ГС ВРЛ від: 

- учасника ГС ВРЛ – громадської організації “ЧУГУЇВСЬКА СПІЛКА 

РАДІОАМАТОРІВ “РАДІОХВИЛЯ”; 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" 

в Рівненській області; 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга"  

в м. Харкові (ГО «ТДР»); 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" 

в Київській області та  громадської організації "ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗВИТКУ 

РАДІОАМАТОРСТВА"; 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" 

в м. Мелітополь «Мелітопольський радіоклуб «73!» Запорізькій області. 

з відповідними запропонованими індивідуальними членськими номерами ГС ВРЛ (додається 

за списком фізичних осіб). Пропонується прийняти в члени ГС ВРЛ зазначених фізичних 

осіб і присвоїти відповідні членські номери ГС ВРЛ згідно Статуту ГС ВРЛ та Положення 

про організацію реєстру членів та учасників ГС ВРЛ.  
 

ВИСТУПИЛИ:  

Кияниця С.В., Ананьєв О.В. підтримали пропозицію Пащенко В.І. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Прийняти в члени ГС ВРЛ фізичних осіб (список додається): 

- учасника ГС ВРЛ – громадської організації “ЧУГУЇВСЬКА СПІЛКА 

РАДІОАМАТОРІВ “РАДІОХВИЛЯ”; 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" 

в Рівненській області; 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга"  

в м. Харкові (ГО «ТДР»); 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" 

в Київській області та  громадської організації "ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗВИТКУ 

РАДІОАМАТОРСТВА"; 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" 

в м. Мелітополь «Мелітопольський радіоклуб «73!» Запорізькій області. 
 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 
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3. Про виділення коштів для підтримки молоді у спортивних заходах 

СЛУХАЛИ:  

Сміяна В.І., який зазначив, що 14 квітня 2018 року відбудеться спортивні заходи: 

Першість з радіозв’язку на КХ телефоном (SSB), які проводить ГО «Український Контекст 

Клуб» (UCC). Це чудовий захід, до якого можливо залучити радіоаматорську молодь. 

Молодь та діти зможуть получити практику участи в дорослих змаганнях та освоїти  

відповідне доросле програмне забезпечення, що використовується для такого рівня змаганнь. 

Пропонується ГС ВРЛ підтримати молодь, яка прийме участь у зазначених 

спортивних заходах Першості за наступними номінаціями: 

1. Приз для операторів молодіжних АРС, які показали найкращій результат в 

Першості серед колективних молодіжних АРС. Вік операторів молодіжних АРС не більше 20 

років. 

2.  Приз самому юному учаснику Першості в індивідуальному заліку. 

3. Приз самої юної учасниці Першості в індивідуальному заліку. 

Судейська колегія змагань надасть відповідні підсумкові данні молодіжних 

аматорських радіостанцій для нагородження учасників. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Пащенко В.І. підтримав пропозицію Сміяна В.І., зазначивши, що ГС ВРЛ відповідно 

до п. 3.6. Статуту має право відзначати та нагороджувати призерів і переможців 

різноманітних радіоаматорських змагань, інших спортивних і технічних заходів, авторів 

нових технічних розробок, переможців радіотехнічних виставок тощо. Крім того, 

підтримуючи ГС ВРЛ спонсори готові виділити кошти на придбання призів у визначених 

номінаціях у грошевої сумі 1000 грн. Пропонується придбання призів та їх вручення від  

ГС ВРЛ доручити Комітету з підтримки молоді (Стефанов В.Г.). 
 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Для спортивних заходів: Першість з радіозв’язку на КХ телефоном (SSB), які 

проводить ГО «Український Контекст Клуб» (UCC) 14.04.2018 року, заснувати  наступні 

номінації для нагородження призами: 

1). Приз для операторів молодіжних АРС, які показали найкращій результат в 

Першості серед колективних молодіжних АРС.  

Вік операторів молодіжних АРС не більше 20 років. 

2).  Приз самому юному учаснику Першості в індивідуальному заліку. 

3). Приз самої юної учасниці Першості в індивідуальному заліку. 

3.2. Виділити від ГС ВРЛ через спонсорів для придбання призів кошти  

у сумі 1000 грн. 

3.3. Доручити Комітету з підтримки молоді (Стефанов В.Г.) придбання призів та 

нагородження ними переможців у визначених номінаціях. 
 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 
 

 

4. Про затвердження Положення про Бюро обміну радіоаматорськими QSL-картками 

та дипломами громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”. 

СЛУХАЛИ:  

Ананьєва О.В., який зазначив, що з метою упорядкування діяльності QSL-бюро ГС 

ВРЛ та територіальних QSL-бюро робоча група ГС ВРЛ розробила проект Положення про 

Бюро обміну радіоаматорськими QSL-картками та дипломами громадської спілки 

“Всеукраїнська радіоаматорська ліга” (додається). В цілому зазначене Положення відповідає 

вимогам Статуту ГС ВРЛ та політики, яку проводить ГС ВРЛ разом зі спонсорами. 

Пропонується затвердити Положення про Бюро обміну радіоаматорськими QSL-картками та 

дипломами громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”. 
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ВИСТУПИЛИ:  

Зельдін І.Л., Кияниця С.В. підтримали пропозицію Ананьєва О.В. 

Токар І.О., підтримуючи пропозицію Ананьєва О.В. зазначив, що під час розробки 

Положення враховувався сучасний досвід діяльності як українських QSL-бюро, та й 

закордонних радіоаматорських громадських об’єднань. 
 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Затвердити Положення про Бюро обміну радіоаматорськими QSL-картками та 

дипломами громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”. 

4.2. Керівнику QSL-бюро ГС ВРЛ (Новицький О.), керівникам учасників ГС ВРЛ та 

відокремлених підрозділів ГС ВРЛ впровадити у практичну діяльність Положення про Бюро 

обміну радіоаматорськими QSL-картками та дипломами громадської спілки “Всеукраїнська 

радіоаматорська ліга”. 
 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

 
 

5. Про схвалення документів: 

- Перелік питань та відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за 

екзаменаційною програмою операторів АРС першої та другої категорії (вищій та 

загальній кваліфікації HAREC з урахуванням рекомендації СЕРТ T/R 61-02); 

- Перелік питань та відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за 

екзаменаційною програмою операторів АРС третій категорії (початківців NOVICE з 

урахуванням звіту СЕРТ ERС REPORT 32). 

СЛУХАЛИ:  

Пащенка В.І., який зазначив, що робочою групою ГС ВРЛ розроблені проекти: 

- Перелік питань та відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за 

екзаменаційною програмою операторів АРС першої та другої категорії (вищій та загальній 

кваліфікації HAREC з урахуванням рекомендації СЕРТ T/R 61-02); 

- Перелік питань та відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за 

екзаменаційною програмою операторів АРС третій категорії (початківців NOVICE з 

урахуванням звіту СЕРТ ERС REPORT 32). Проекти додаються. 

Аналіз діяльності з підготовки операторів АРС та роботи багатьох КТК, а також 

наявних документів та матеріалів засвідчив, що системних більш-менш єдиних підходів в 

цих питання недостатньо. Наприклад, до 2011 року діяв Регламент аматорського радіозв’язку 

та як додаток, окремим документом діяло Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по 

визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій, затверджене наказом 

начальника Українського державного центру «Укрчастотнагляд» 30.12.1999 року. В цьому 

Положенні були визначені єдині для всіх оціночні критерії підтвердження кваліфікації, 

організаційні питання діяльності КТК (у тому числі документації), перелік екзаменаційних 

питань та білетів на певні кваліфікаційні категорії тощо. 

З введенням нового Регламенту аматорського зв’язку України, якій вступив в силу з 

2011 року, положення про КТК фрагментами основних положень були розміщені у новому 

Регламенті (розділ V) разом з екзаменаційними питаннями відповідно до рекомендацій 

СЕРТ: Додаток 3 (третя категорія) та Додаток 4 (перша та друга категорія) до Регламенту 

аматорського радіозв'язку України з урахуванням вимог практичного знання коду Морзе для 

операторів аматорських радіостанцій першої категорії, зазначених у Додатку 7 цього 

Регламенту.   

Відповідно окремий документ, як додаток до старого Регламенту, у вигляді 

Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по визначенню кваліфікації операторів 

аматорських радіостанцій з питаннями та білетами, що не відповідали рекомендаціям СЕРТ, 

починаючи з 2011 року, втратив силу. 
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Проте, в діючому Регламенті (з 2011 року зі змінами та доповненнями) оціночні 

критерії підтвердження кваліфікації оператора АРС, організації діяльності КТК та ведення 

документації, конкретний перелік запитань за темами, главами та розділами питань СЕРТ, 

що зазначені в Регламенті, кількість запитань для підтвердження певної кваліфікаційної 

категорії тощо, опинилися відсутніми.  

Разом з цим Пунктом 5.13. Розділу 5 Регламенту аматорського зв’язку України 

передбачено: 
Теоретичний іспит проводиться за екзаменаційними білетами єдиного зразка та критеріями оцінювання, які 

розробляються УДЦР разом із громадськими організаціями радіоаматорів на підставі відповідних 

екзаменаційних програм та затверджуються начальником УДЦР. 

Як випливає з офіційного роз’яснення Південної філії ДП «УДЦР» (від 21.12.2017  

№ Ф51/32-1-06/2734. Зміст про КТК), що надійшло до ГС ВРЛ, в Регламенті використана 

абревіатура «УДЦР» включає як власне УДЦР, так й його філії. Тобто КТК створюються 

наказами УДЦР та її філіями, зокрема наказом УДЦР - для м. Києва та Київської області. 

Крім того, УДЦР та регіональними філіями разом з громадськими організаціями на цих 

територіях розробляються власні – окремі екзаменаційні білети єдиного зразка на регіон та 

критерії оцінювання. Судячи з наявних наказів філій УДЦР у кращому випадку визначається 

(автоматично повторюється) перелік загальних розділів питань, що мається в Додатках 3 та 4 

Регламенту та ще менше в наказах - вказується тільки кількість питань в білеті на певну 

кваліфікаційну категорію, а також зазначаються лише терміни надання звітів про роботу 

КТК. Таким чином, є різні та незрозумілі погляди на оціночні критерії, відсутні форми 

документації КТК тощо. Все перелічене залишається невизначеністю. Невизначеність в цих 

питаннях серед УДЦР та його філій, радіоаматорських громадських об’єднань та КТК 

суперечить елементам конституційного принципу правової визначеності, що може 

створювати передумови зловживання правом з боку членів КТК, які інтерпретують роботу 

КТК і критерії іспитів для кандидатів в оператори АРС на свій розсуд. 

Таким чином, розроблені та представлені проекти документів можна буде розглядати 

як зразкові та типові, що дає змогу при їх використанні зменшити навантаження на УДЦР та 

його філії, на громадські радіоаматорські організації в регіонах з підготовки подібних 

документів та дозволять забезпечити єдність практики в організації роботи КТК та 

відповідної підготовки операторів АРС. 

У подальшому повинен пройти етап затвердження в УДЦР Переліків питань та 

відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за екзаменаційною 

програмою операторів АРС першої, другої та третій категорії (вищій та загальній 

кваліфікації HAREC з урахуванням рекомендації СЕРТ T/R 61-02 та початківців NOVICE з 

урахуванням звіту СЕРТ ERС REPORT 32).  

Після легалізації зазначених Переліків питань та відповідей вже безпосередньо 

почнеться етап задіяння комп’ютерного програмного забезпечення з передбаченим в неї 

випадкових алгоритмів вибору наведених питань з глав та розділів Переліку питань та 

відповідей, їх випадкової перестановки та іншого формування автоматичного статистичного 

сервісу.  

Громадське обговорення проектів документів проводилося під час круглих столів 

12.02.2018 та 05.03.2018, 19.03.2018, 26.03.2018 на частоті репітеру R99 з онлайн 

трансляцією у Facebook для широкої аудиторії та можливістю зворотного зв’язку через чат, 

на наради членів КТК в м. Києві та Київської області 25.03.2018 року за участю 

радіоаматорів – представників різних легалізованих радіоаматорських об’єднань м. Києва та 

Київської області.   

Пащенко В.І. запропонував схвалити запропоновані проекти документів. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Кияниця С.В., як член КТК в м. Києві та Київській області, підтримав пропозицію 

Пащенко В.І. 
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Сміян В.І., підтримуючи пропозицію Пащенка В.І., зазначив, що приймав участь у 

розробки проектів документів та зазначив, що їх схвалення ГС ВРЛ та затвердження в УДЦР 

надасть можливість усунути невизначеності та створити уніфіковані підходи для 

використання у подальшому цих документів, як елементів конституційного принципу 

правової визначеності, що дозволяє зменшити ризики зловживання правом з боку членів 

КТК - подвійного трактування критеріїв оцінювання щодо підтвердження відповідності 

кваліфікації оператора АРС певної категорії та привести екзаменаційну базу до відповідності 

діючим нормативним документам європейських радіоаматорських організацій світу та 

рекомендацій СЕРТ. 

  

УХВАЛИЛИ:  

Схвалити: 

- Перелік питань та відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за 

екзаменаційною програмою операторів АРС першої та другої категорії (вищій та загальній 

кваліфікації HAREC з урахуванням рекомендації СЕРТ T/R 61-02); 

- Перелік питань та відповідей для підготовки та складання кваліфікаційних іспитів за 

екзаменаційною програмою операторів АРС третій категорії (початківців NOVICE з 

урахуванням звіту СЕРТ ERС REPORT 32). 
 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

 

6. Про надання соціальної допомоги фізичної особі – підприємству, яка надає ГС ВРЛ 

бухгалтерські послуги 

СЛУХАЛИ:  

Зельдіна І.Л., який зазначив, що фізична особа – підприємець Фісіна Наталія 

Володимирівна, яка надає ГС ВРЛ бухгалтерські послуги, опинилася у в складної життєвої 

ситуації, перенісши складну операцію та проходить медичну реабілітацію. Від неї поступила 

заява про надання допомоги та відповідні документи, які підтверджують лікування, квитанції 

на реабілітаційне лікування. ГС ВРЛ має право відповідно до Податкового кодексу та 

Статуту ГС ВРЛ надати одноразову грошеву допомогу, використовуючи кошти резервного 

фонду Фінансового плану прибутків та витрат ГС ВРЛ на 2018 рік (V. Резервний фонд для 

благодійної допомоги та управління ризиками). Пропонується надати грошеву допомогу 

Фісіної Наталії Володимирівні у сумі одної тисячі гривень. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Ананьєв О.В. підтримав пропозицію Зельдіна І.Л. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Надати грошеву допомогу Фісіної Наталії Володимирівні у сумі одної тисячі гривень. 
 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

 

Голова засідання                                                                         Зельдін І.Л. 

 
 

 

Секретар засідання                                                                      Пащенко В.І. 

 


