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ПРОТОКОЛ № 49 

засідання Президії громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” 

 

від 25 квітня 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. 

Присутні члени Президії – 4 особи. 
 

Запрошені: голова комітету ГС ВРЛ з підтримки молоді Стефанов Володимир 

Геннадійович (US4MDO), заступник голови комітету ГС ВРЛ з підтримки  

молоді Марієвський Дмитро Васильович (UT4UMZ), керівник відокремленого підрозділу  

ГС ВРЛ в Київській області Жмур Євген Віталійович (UR5UGM). 
 

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 спортивному заході: Всеукраїнські відкриті 

змагання учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях та зі швидкісної телеграфії. 

Доповідач: Відповідальний секретар Пащенко В.І. 

4. Про виділення коштів для підтримки господарчої діяльності Штаб-квартири ГС ВРЛ. 

Доповідач: керівник відокремленого підрозділу ГС ВРЛ в Київській області Жмур Є.В. 
 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання  

СЛУХАЛИ:  

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

розгляд винесено чотири питання. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

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

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити наведений вище порядок денний засідання з чотирьох питань. 
 

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

Рішення прийнято. 
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2. Про прийняття в члени ГС ВРЛ фізичних осіб 

СЛУХАЛИ:  

Пащенка В.І., який повідомив, що до Штаб-квартири ГС ВРЛ надійшов первинний 

реєстр від відокремленого підрозділу ГС ВРЛ, а також доповнення до первинного реєстру за 

заявами радіоаматорів щодо вступу в якості членів ГС ВРЛ від: 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" 

в Сумській 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): 

- відокремленого підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" 

в Сумській області. 
 

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

Рішення прийнято. 
 

3. Про виділення коштів для підтримки молоді у спортивних заходах 

СЛУХАЛИ:  

Пащенка В.І., який повідомив, що відповідно статутних напрямів діяльності ГС ВРЛ та 

розділів 4 та 8 Перспективної програми діяльності ГС ВРЛ, затвердженої 11.02.2017 року 

Протокол № 6, ГС ВРЛ проводить політику підтримання заходів із залучення молоді до 

радіоаматорства та радіоспорту.  

З 11.05.18 по 13.05.18 року, за адресою: 07800, Київська область, смт. Бородянка, 

провулок Жовтневий, № 9, на території літовища Приватного акціонерного товариства (АС) 

обласний авіаційний центр, Київським палацом дітей та юнацтва (КПДЮ), будуть проведені 

очні Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях та 

зі швидкісної телеграфії (ШРТ).  

До ГС ВРЛ звернулася судейська колегія змагань щодо інформаційної підтримки 

спортивних заходів і розміщення у доступних інформаційних комунікаціях повідомлень про 

заходи.  

Під час спілкування з’ясовано, що до програми змагань входить: проведення 

найбільшої кількості радіозв’язків між радіостанціями на КХ та УКХ, прийом - передача 

буквинних та цифрових радіограм (ШРТ), Морзе Раннер - прийом та передача на 

комп’ютері. Судійство змагання здійснює суддівська колегія, склад якої затверджений 

Київським палацом дітей та юнацтва (КПДЮ): головний суддя - Маліновський Юрій 

Михайлович, головний секретар - Мінаков Володимир Анатолійович. Для виготовлення та 

придбання кубків, медалей та грамот Київським палацом дітей та юнацтва (КПДЮ) виділено 

грошеву суму 3164 грн. 

Слід зазначити, що молодь, призери міжнародних змагань зі швидкісної телеграфії 

(тренер Мінаков В.А.), у 2017 році активно підтримали захід ГС ВРЛ з демонстрації 

радіоаматорства на ВДНГ України (м. Київ) з метою обізнаності та залучення широких 

верств населення, демонструючи широкому загалу відвідувачів виставки проведення на 

високому рівні сеансів аматорських радіозв’язків кодом Морзе. 

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.  
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Є пропозиція підтримати Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях та зі швидкісної телеграфії матеріально для нагородження 

призерів відкритих змагань. Придбання та нагородження призерів від ГС ВРЛ доручити 

судейської колегії змагань (Маліновський Ю.М., Мінаков В.А.). 

Підтримуючи ГС ВРЛ з політики залучення молоді до радіоаматорства, спонсори 

погодилися виділити кошти на придбання цінних подарунків у визначеному спортивному 

заході у грошевої сумі 1000 грн.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кияниця С.В., Стефанов В.Г. підтримали пропозицію Пащенко В.І. 
 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Підтримати матеріально Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях та зі швидкісної телеграфії з метою нагородження призерів 

відкритих змагань. Виділити від ГС ВРЛ через спонсорів кошти у сумі 1000 грн. 

3.2. Придбання та нагородження призерів від ГС ВРЛ доручити судейської колегії 

змагань (Маліновський Ю.М., Мінаков В.А.) та заступнику голови комітету ГС ВРЛ з 

підтримки молоді Марієвському Д.В. (за можливістю). 
 

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

Рішення прийнято. 
 

4. Про виділення коштів для підтримки господарчої діяльності Штаб-квартири  

ГС ВРЛ 

СЛУХАЛИ:  

Жмур Є.В., який повідомив, що відповідно статутних напрямів діяльності в 

приміщенні ШК ГС ВРЛ проходять чисельні заходи з відвідуванням достатньо великої 

кількості людей. Також працює на приймання та відправку центральне QSL-бюро ГС ВРЛ. 

На травень заплановані заходи всеукраїнського масштабу, з одночасним відвідуванням 

орієнтовно понад 100 радіоаматорів. Практично щомісяця проходять зустрічі з 

радіоаматорами з різних країн світу, щонеділі в приміщенні ШК ГС ВРЛ відбуваються 

заходи з відвідуванням дітей. 

Все це потребує витрат для наведення порядку та підтримки чистоти в приміщеннях 

ШК ГС ВРЛ, а для цього потрібно постійно організовувати прибирання та витрати на це 

розхідних матеріалів. З огляду на зазначене пропонується виділити кошти для підтримки 

господарчої діяльності ШК ГС ВРЛ. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Ананьєв О.В., Пащенко В.І., підтримуючи пропозицію Жмура Є.В. зазначили, що 

спонсори погодилися для господарчих витрат ШК ГС ВРЛ виділити гроші у сумі 1000 грн.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Підтримати матеріально господарчі витрати ШК ГС ВРЛ. Виділити від ГС ВРЛ через 

спонсорів кошти у сумі 1000 грн. 
 

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

Рішення прийнято. 
 

 

Голова засідання                                                                         Зельдін І.Л. 

 
 

 

Секретар засідання                                                                      Пащенко В.І. 

 


