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ПРОТОКОЛ № 50 

засідання Президії громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” 
 

від 12 червня 2018 року                                                                 м. Київ 
 

 

Входять до Президії Спілки – 4 особи. 

Присутні – 3 особи. 

Президія Спілки правомочна приймати рішення. 
 

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

 

Голова засідання – Президент ВРЛ Зельдін І.Л. 

Секретар засідання  – Перший вiце президент ГС ВРЛ Ананьєв О.В. 
 

Порядок денний: 
1. Про затвердження порядку денного засідання. 

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л. 

2. Про виключення Степаненко В.А. UZ1RR з членів ГС ВРЛ 

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л. 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання  

СЛУХАЛИ:  

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

винесено два питання. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
Кияниця С.В. запропонував затвердити порядок денний засідання з двох питань. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити наведений вище порядок денний засідання з двох питань. 
 

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 
 

2. Про виключення Степаненко В.А UZ1RR з членiв ГС ВРЛ 

СЛУХАЛИ:  

Зельдiна I.Л. який повідомив, що впродовж двох останніх років Степаненко В.А. 

UZ1RR велася діяльність, яка завдала великої моральної шкоди ГС ВРЛ. Через створені їм 

рефлектори постійно відбувалися фейковi вкидання направлені на розвал та дискредитацію 

ГС ВРЛ. Як керівник ЧОРС, Степаненко В.А. повністю розвалив роботу в Чернігівської 

області, створивши атмосферу відчуження, реєстру обліку членів ГС ВРЛ немає, від участі в 

роботі Координаційної Ради ГС ВРЛ відмовився. Степаненко В.А. також ввів в обман 

Президію і Координаційну Раду ГС ВРЛ, повідомивши про ліквідацію одного з учасників ГС 

ВРС ще два роки тому. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
Ананьєв О.В. Проінформував членів Президії, що останнім аморальним вчинком 

Степаненко В.А. була видача диплома MORSE колективної радіостанції т.з. ДНР з 

підробленим підписом відповідального секретаря ГС ВРЛ і використанням 

саморобної емблеми ГС ВРЛ, що було геть аморальним та породило чергові 
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нападки та бруд в адресу ГС ВРЛ. Ананьєв О.В. також зазначив, що відповідно до 

припинення членства в Спілці за п. 4.7.3 - 4.7.5 Статуту ГС ВРЛ, здійснюється за 

рішенням Президії Спілки, а тому запропонував виключити Степаненко В.А. з 

членів ГС ВРЛ. 

 

Зельдiн I. Л. підтримав пропозицію Ананьєва О.В. 

 

Президія Спілки встановила, що Степаненко В.А. зловживаючи правами члена ГС 

ВРЛ, а саме правом передбаченим п.4.15.11 Статуту ГС ВРЛ (Використовувати символіку 

Спілки), перебравши на себе повноваження Координаційної ради ГС ВРЛ, визначені п. 5.8.4 

Статуту ГС ВРЛ (Координаційна Рада… затверджує символіку Спілки), cпотворив емблему 

ГС ВРЛ, затверджену рішенням Координаційної ради ГС ВРЛ від 10 березня 2016 року, 

державна реєстрація якої була проведена рішенням  державного реєстратора Міністерства 

юстиції України Довгань А.А. «Про державну реєстрацію символіки Громадської спілки 

«Всеукраїнська радіоаматорська ліга» від 04 липня 2017 року №926/19.4, яку розміщав на 

своєму особистому сайті та на самостійно виготовлених дипломах, зокрема розмістив таку 

емблему та скорочено найменування ГС ВРЛ на саморобному дипломі «MORSE», при цьому 

підробивши на вказаному дипломі ще й підпис члена Президії ГС ВРЛ – відповідального 

секретаря ГС ВРЛ Пащенка В.І., та видав цей диплом колективної радіостанції не 

легалізованому у встановленому порядку громадського об’єднання «Союзу радіоаматорів 

ДНР»,  діючого  в  порушення   ч.9   ст.9 Закону України «Про громадські об’єднання», 

задавши тим самим значної шкоди авторитету ГС ВРЛ, чим порушив обов’язок члена ГС 

ВРЛ передбачений п.4.17.2 ГС ВРЛ (Сприяти підтриманню авторитету). 

Тим самим Степаненко В.А. порушив статут ГС ВРЛ та рішення керівного органу ГС 

ВРЛ – Координаційної ради ГС ВРЛ. 

З огляду на наведене, керуючись п.п.4.7.3, 4,9, 4.17.1, 4.17.2, 6.4.2 Статуту ГС ВРЛ  
 

УХВАЛИЛИ:  

Степаненка Володимира Антоновича UZ1RR виключити з членів громадської спілки 

«Всеукраїнська радіоаматорська ліга» 

 

Голосували: «ЗА» - 2, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 1.  

Рішення прийнято. 
 

 

 

Голова засідання                                                                          Зельдін І.Л. 
 

 

Секретар засідання                                                                     Ананьєв О.В. 

 

 

 

 


