
Запрыгнуть в последний вагон. 

Додаток до рішення НКЕК від 02.11.2022 № 205 – проект постанови «Про 
затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України». 

Есть месяц на возражения и уточнения. После этого документ будет принят 
НКЕК, для исполнения закона «Об электронных коммуникациях». За что мы 
можем и не можем побороться за это время? 

Можем: 

1) за более четкие и понятные формулировки; 
2) за устраниение явных противоречий, как внутри Регламента, так и 

новой редакции Регламента ; 
3) за соблюдение прав граждан и общественных объединений в тех 

параграфах Регламента, где они нарушаются; 
4) за устраниение опечаток и ошибок перевода. 

Не можем: 

1) за революционность, «приведение Регламента к европейским 
стандартам» (понижение класса принятия решений, взаимное доверие 
между гос органами и радиолюбителями, упрощение и уменьшение 
объема Регламента и т.д.) – наше гражданское общество до такого ЕЩЕ 
НЕ ДОРОСЛО; 

2) за новые диапазоны частот (это блокируется УДЦР, Госспецсвязью, 
Генштабом; из Генштаба сообщают, что чем больше частот СК, тем 
выше обороноспособность страны); 

3) за повышение выходной мощности (блокирует УДЦР); 
4) за устранение бумажного документооборота и переход полностью на 

электронный (категорически блокирует УДЦР); 
5) за изменения в части, касающейся спортивного радииориентирования 

(блокируют сами лисоловы: «нас все устраивает, мы не хотим никаких 
изменений, потому что боимся, что будете еще хуже»). 

 

Ниже – мое личное мнение и анализ проекта Регламента, замечания и 
предложения из раздела «можем». Это не значит, что утратили смысл все 
остальные письма, которые мы отправляли в НКРЗИ в течение последних 6 
лет, с нулевым результатом. 

Д. Нечитайлов, 14.11.2022.  Файл подписан ЭЦП. Печатать на цветном 
принтере. 



Неразбериха среди терминов «кваліфікація радіоаматора», «категорія 
служби» и также «Категорія радіоаматора» 

 

Примеры: 

5.1. В Україні на основі гармонізованих кваліфікаційних вимог до 
експлуатаційної та технічної кваліфікації радіоаматорів, що визначені у 
документах МСЕ, СЕПТ застосовується наступна класифікація:  
 

Tаблиця 12 
…  
Категорія аматорської та аматорської супутникової служби  
в Україні 

  

Форма АЗ-10 
… 
Категорія радіоаматора:  

 

Предложение: в форме А3-10 заменить «Категорія радіоаматора» на «Кваліфікація 
радіоаматора» 

 

 Неверно, с точки зрения терминологии, используется термин 
«експлуатаційний документ)». 

Пример из Регламента: 

- загальні вимоги до гармонізованого та національного експлуатаційних 
документів (далі – експлуатаційний документ) радіоаматора; 

 

Понятно, что словосочетание «експлуатаційний документ» (вместо старого 
«дозвола») теперь взято из закона «Об электронных коммуникациях», 
однако это – общее название группы документов, в которую входят 
конкретные типы документы.  

Какие же бывают эксплуатационные документы? Это отражено в ДСТУ ГОСТ 
2.601:2006 (ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ), который никто еще не отменял.  

http://nmcpz.ho.ua/document/biblio_01/ESKD.pdf 

Таким образом, название и содержание эксплуатационного документа 
должно разрабатываться по этому стандарту. В соответствии с ним, 



эксплуатационный документ выдаются изделию (привет 
«эксплуатационному документу радиолюбителя» из нового проекта 
Регламента). Для морских радиостанций такая формулировка понятна. Но за 
что же радиолюбитея превращать в изделие???  

Кроме того, виды эксплуатационных документов приведены в тексте 
стандарта. К ним относятся: руководство по эксплуатации, инструкция по 
монтажу, паспорт, этикетка, каталог деталей, нормы расхода материалов и 
прочее, но все не по нашей теме). 

Предложение: поскольку название документа, который будет выдаваться 
радиолюбителям, никак не согласуется с «эксплуатационным документом» 
из ДСТУ, предлагаю по всему тексту Регламента заменить «експлуатаційний 
документ» на «лицензию» (согласно общепринятому международному 
обозначению) или хотя бы вернуть «дозвіл»!. Кроме того, для согласования с 
законом «Об электронных коммуникациях» добавить в регламент, к 
примеру, следующий параграф: 

Експлуатаційний документ надається радіоаматору (громадському 
об’єднанню радіоаматорів) у формі національної або гармонізованої 
ліцензії. 

 

 На КТК по-прежнему возлагается невозможная функция, 
контролировать технические характеристики РО. Кто даст КТК 
сертифицированное и поверенное оборудование для этого? УДЦР 
однозначно отвечает – мол, мы бесплатно не дадим и сами ездить по 
домам не будем с проверками. 

5.22. В ході перевірки, КТК може додатково опитувати замовника стосовно 
самостійно розробленого РО та, за потреби, може визначити додаткові види 
контролю технічних характеристик задекларованого РО. 

 

Предложение: вычеркнуть фразу о дополнительной проверке – 

5.22. В ході перевірки, КТК може додатково опитувати замовника стосовно 
самостійно розробленого РО та, за потреби, може визначити додаткові види 
контролю технічних характеристик задекларованого РО. 

 

 



 Ошибочные примеры задания координат ретранслятора 

II. Терміни та їх визначення 

національний експлуатаційний документ радіоаматора – документ, що 
встановлює норми та умови користування радіочастотним спектром для 
ретрансляторів (радіомаяків) аматорського радіозв’язку, радіостанцій для 
спортивної радіопеленгації, рухомих радіостанцій аматорської та аматорської 
супутникової служб, присвоєнь спеціальних та укорочених позивних сигналів 
протягом визначеного строку в певних умовах на території України; 

 

Таблиця 5 

12 Географічні координати  
півд.ш... (півн.ш...)  
зах.д... (схід.д...)  
 
Предложение: оставить только «півн.ш.» и «схід.д.», поскольку 
ретрансляторы в Украине никак не могут находиться на южной широте 
и/или западной долготе. 

 

 В странах CEPT (и за их пределами тоже) принимаются иностанные 
гармонизированные лицензии, выданные только физическим лицам (не 
клубам!). Зачем выдавать гармонизированные лицензии клубам в 
Украине, если они не принимаются за ее пределами? 
 

Предложение: добавить клубы в список случаев, когда выдается 
национальная лицензия: 
 
національний експлуатаційний документ ліцензія радіоаматора – 
документ, що встановлює норми та умови користування радіочастотним 
спектром для ретрансляторів (радіомаяків) аматорського радіозв’язку, 
радіостанцій для спортивної радіопеленгації, рухомих радіостанцій 
аматорської та аматорської супутникової служб, присвоєнь спеціальних та 
укорочених позивних сигналів, а також для радіостанцій колективного 
користування протягом визначеного строку в певних умовах на території 
України;   

 



 Нечеткая формулировка запрещенных к обсуждению в радиоэфире 
тем. В частности, межнациональные вопросы предполагают 
обсуждение дружбы и установление гуманитарных связей между 
странами. Разве уполномочен Регламент запрещать такую тему? 

 

7.19.5 обговорювати політичні, міжнаціональні, релігійні, гендерні питання, 
комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, 
проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до 
кореспондента або третьої особи; 

Предложение: вычеркнуть из абзаца міжнаціональні без ущерба для 
смысла. 

 

 Два раза повторяется один и тот же текст 
  

9.12. Позивні сигнали ретрансляторам аматорського радіозв'язку призначає 
УДЦР із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів з урахуванням діапазону 
частот роботи ретрансляторів. 

и 

Додаток 30 

 
4. Для ретрансляторів аматорського радіозв’язку позивні сигнали 
призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів. Перша літера 
суфікса обов'язково повинна відповідати літері-ознаці області згідно з 
таблицею 1 додатка 30, а друга літера суфікса позивного сигнала визначає 
смугу частот, у якій працює ретранслятор (V-діапазон 145 МГц; U-діапазон 
435 МГц).  
 

Предложение: убрать параграф 9.12 полностью. 

 

 

 Не исправлено определение ретранслятора: 

ретранслятори (репітери) – автоматичні радіостанції, які транслюють у 
режимі реального часу передачу іншої радіостанції; 



 

Предложение: при обсуждении, мне кажется, удалось донести, что 
современные ретрансляторы (как фирменные, так и самодельные) 
содержат цифровой тракт для обработки сигнала перед передачей, 
поэтому передача происходит с задержкой. Таким образом, они не 
подпадают под это определение. Предлагаю вычеркнуть «у режимі 
реального часу». 

 

 Есть противоречия в тексте, обязателен ли глава КТК участвовать в 
заседании КТК: 

 

Примеры: 

5.4. Засідання КТК проводить Голова КТК або, за його відсутності, один із 
його заступників, за участю не менше двох членів КТК. Секретарем КТК 
обирається будь-який присутній член КТК шляхом голосування. 

 

Форма АД-1 
… 
Голова КТК: 

 

Предложение: из форм АД-1, АО-2, АЗ-2 – вычеркнуть строку «Голова КТК», таким 
образом, оставив три поля для подписей трех членов КТК (один из которых, например, 
может быть заместителем головы КТК). 

 

 Жаль, но похоже, опять совершенно напрасно заблокирована 
возможность обращаться в любой КТК по фактическому месту 
жительства. Новый Регламент разрешает обращаться в КТК только по 
месту прописки. Это чрезвычайно неудобно. Какая разница, в какой КТК 
обратиться для сдачи экзаменов, если все КТК формируются УДЦР-ом по 
единому стандарту?  
 

5.15. Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит, особисто або 
рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК 
відповідного адміністративно-територіального регіону за зареєстрованим 



місцем проживання із замовленням про намір скласти кваліфікаційний іспит. 
Форма замовлення наведена у додатку 7. Якщо намір пройти 
кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання замовлення здійснює 
її законний представник (батьки, усиновителі, опікуни тощо). 

Предложение: вычеркнуть из формулировки «зареєстрованим». 

 

 Не согласован участок частот для установки радиомаяков на диапазоне 
145 МГц: 

 
В распределении частот по видам излучения: 
 
Tаблиця 12  
 
144,360 - 144,399 Первинна 5 5 5 CW, SSB, MGM, IBP  
144,400 - 144,500 Первинна 5 5 5 IBP  
 
 
Но в следующей таблице – частоты маяков уже в другом месте: 
 
Таблиця 13  
 
144,110-144,150 5 CW, MGM    
 
Предложение: привести участки для работы маяков в соответствие рекомендациям 
IARU для диапазона 144 МГц.  

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF-Bandplan.pdf 

 

Изменить участки в таблице 13 на следующие: 

144,400-144,490  

  

 Отсутствует участки частот для установки радиомаяков на диапазоне 50 
МГц: 

 

Предложение: добавить в таблицу 13 участок в соответствии рекомендациям IARU для 
диапазона 50 МГц.  

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF-Bandplan.pdf 



 
В таблицу 13 добавить строки: 

50,400-50,500 

Кроме того, в таблицу 12 добавить IBP для частот 50,400-50,500 МГц. 

  

 

 Ошибки в коде Морзе (вместо международного кода Морзе описаны 
некоторые знаки, принятые в телеграфной азбуке СССР). 

7.10. При роботі в телеграфному (далі – ТЛГ) режимі оператори АРС повинні 
використовувати міжнародний код Морзе (додаток 26). 

Додаток 26 

(.) 

(,)   —  —  —  
[ ( ] [ ) ]  —  — —  —  
(!)  — —   — —  
 
Предложение: привести Додаток 26 в соответствие с  Recommendation ITU-R M.1677-1 
(10/2009) International Morse code, раздел 1.1.3. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code 

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1677-1-200910-I!!PDF-E.pdf 

В приложении 26 обозначить знаки пунктуации следующим образом: 

(.) — ——

(,)  — —   — — 
[ ( ]  —  — —  
[ ( ]  —  — —  — 
(!)  —  — — — 
 
 

 Новая редакция Регламента предлагает УДЦР-у выполнять не 
свойственные функции, выходящие за пределы сферы деятельности 
этой организации, и за пределы сферы действия Регламента – учет 
радиолюбителей-наблюдателей (фактически – учет радиослушателей, 
которые ничего в радиоэфир не излучают). При этом механизм такого 
учета (в текста Регламента используется термин «согласование») нигда 
не определен. Напомню, что по версии Регламента 2010 года сам УДЦР 
должен был выдавать позывные наблюдателям. За это время было 
выдано 0 (ноль) позывных. 



 

Цитаты из Регламента: 

аматорський радіозв’язок – користування радіоаматорами радіочастотним 
спектром України (випромінювання електромагнітної енергії в навколишній 
простір) в аматорській та/або аматорській супутниковій службах радіозв'язку 
відповідно до вимог цього Регламенту; 

 

9.7. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються 
регіональними громадськими організаціями радіоаматорів України за 
погодженням із УДЦР (додаток 30).д 

 

 

Предложение: вычеркнуть за погодженням із УДЦР. 

 

 Явные противоречия в использовании аппаратного журнала. 
 

Примеры: 

7.15. Оператору АРС рекомендовано вести апаратний журнал. До журналу 
вноситься така обов'язкова інформація про проведений радіозв'язок: 

… 

Додаткова інформація до апаратного журналу може бути внесена 
оператором АРС (радіоаматором) на власний розсуд. Для ретрансляторів 
(радіомаяків) в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно 
часу їх вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій 
ведення апаратного журналу не є обов'язковим. 

7.16. При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати 
Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. 
Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді. 

7.17. Апаратний журнал має надаватись радіоаматором для контролю 
уповноваженими регуляторним органом посадовими особами. 

7.18. Апаратний журнал повинен зберігатись не менше одного року після 
внесення до нього останніх відомостей. 

 

Додаток 3 



... 

1.4. Необхідність апаратного журналу та внесення до нього інформації. 

 

Предложение: снизить необходимость ведение аппаратного журнала до 
уровня рекомендации, изложив приведенные выше параграфы в такой 
редакции: 

7.15. Оператору АРС рекомендовано вести апаратний журнал. До журналу 
вноситься така обов'язкова основна інформація про проведений 
радіозв'язок: 

… 

Додаткова інформація до апаратного журналу може бути внесена 
оператором АРС (радіоаматором) на власний розсуд. Для ретрансляторів 
(радіомаяків) в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно 
часу їх вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій 
ведення апаратного журналу не є обов'язковим. 

7.16. При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати 
Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. 
Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді. 

7.17. Апаратний журнал має надаватись радіоаматором для контролю 
уповноваженими регуляторним органом посадовими особами. 

7.18. Апаратний журнал повинен зберігатись не менше одного року після 
внесення до нього останніх відомостей. 

 

Додаток 3 

... 

1.4. Необхідність апаратного журналу Потреба у аппаратному журналі та 
внесення до нього інформації. 

 



 

 Дублирующиеся строки в таблице 12. 

144,794 - 144,990  Первинна 5 5 5 DIGI 
 
144,794 - 144,994  Первинна 5 5 5 DIGI 

 

Предложение: вычеркнуть первую строку 

144,794 - 144,990  Первинна 5 5 5 DIGI 
 
 

 В Регламенте нигде нет пояснений, что такое «СПС» и «УПС». 

Предложение: добавить расшифровку «СПС» и «УПС» в параграф 
«національний експлуатаційний документ радіоаматора» раздела II. 

 
 

 Не выполняются требования закона «Об общественных объединениях» - 
вместо «громадські організацій» должно быть «громадські 
об’єднання». 

Предложение: исправить «громадські організації» на «громадські 
об’єднання» по всему тексту. 

 

 Ошибка в определении гармонизированного сертификата HAREC: 

 

Додаток 13 

Український державний центр радіочастот цим документом засвідчує, що власник цього 
сертифіката успішно склав аматорський екзамен, який відповідає вимогам, викладеним 



Міжнародним Союзом Електрозв’язку (МСЕ). Складений екзамен відповідає рівню А 
Рекомендації СЕРТ T/R 61-02 (HAREC). Згідно з Регламентом аматорського радіозв’язку 
України власник цього сертифіката прирівнюється до власника національної ліцензії категорії 
1 (2). 

 

Предложение: вычеркнуть из параграфа (включая переводы на английский, 
немецкий и французский) последнее предложение – 

Згідно з Регламентом аматорського радіозв’язку України власник цього сертифіката 
прирівнюється до власника національної ліцензії категорії 1 (2). 

 
 Неверно указано полное название ДП УДЦР  

Додаток 1 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОРНИЙ ОРГАН 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ 

 

Предложение: заменить на – 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ 

и аналогично на английском языке. 

 

 Похоже, что в таблице не уместится на одной странице необходимая 
информация о типе РО, полосах частот, мощности и видах связи. Эта 
таблица будет занимать как минимум три страницы (см. размер 
таблицы 12). 

  

Раньше информация о полосах частот, мощностях и видах связи 
располагалась в одной ячейке таблицы: 



 

 

Предложение: попробовать заполнить таблицу, предложенную в проекте 
нового Регламента, реальными данными. Когда не получится уместить все 
данные на одной странице, поменять форму таблицы на старую. 

 

 Неверно указана роль IARU в МСЕ. Кроме того, ни она из общественных 
организаций Украины не имеет полномочий представлять интересы 
Украины в IARU (общественная организация может быть членом IARU, 
но не уполномочена «представлять интересы Украины», такого нет и не 
может быть и в уставе организации). Также, данная формулировка 
противоречит параграфу 5 статьи 3, параграфу 4 статьи 4 закона «Об 
общественных объединениях» 

 
Из проекта Регламента: 
 
Позивний сигнал EM5HQ видається громадській організації, яка представляє 
інтереси України в Міжнародному радіоаматорському союзі (IARU) як 
структурному підрозділі МСЕ для участі в організованих ним змаганнях.  
 

Предложение: изложить в следующем виде - 

Спеціальні позивні сигнали EM2HQ…EM9HQ видаються громадськім 
об’єднанням, які є членами міжнародних об’єднань радіоаматорів, для 
участі в організованих ними змаганнях.  
 
 Кроме того, в некоторых соревнованих, в частности, IARU HF World 

Championship, в котором ежегодно участвует позывной EM5HQ, , этот 
позывной используется одновременно несколькими передатчиками в 
разных местах Украины. В настоящий момент такое не предусмотрено 



Регламентом, и таким образом, ежегодные соревнования проходят с 
явным нарушением Регламента. 
 

Предложение: легализовать одновременное использование СПС, добавить к 
абзацу о выдаче EM2HQ…EM9HQ – 
 
Таки СПС можуть бути видані декільком громадськім об’єднанням 
одночасно. 

 

 
 Международной организации радиолюбитеолей «IARU» не может 

отдаваться приоритет в Регламенте. Существует несколько 
международных организаций радиолюбителей, и IARU из них никак не 
выделяется. Нет никаких документов, подтверждающих 
исключительность IARU. Государство Украина не имеет никаких 
документально закрепленных отношений ни с IARU, ни с другими 
международными организациями радиолюбителей. На каком 
основании организации IARU дается предпочтение в Регламенте? 

Примеры: 

Додаток 3 

1.7. Міжнародний союз радіоаматорів (IARU) та плани аматорських смуг:  
необхідність міжнародної взаємодії щодо використання спектру;  
тлумачення національних таблиць, планів аматорських смуг та IARU;  
інше використання радіочастотного спектру. 

Додаток 5 

Розділ 6. Розподіл смуг частот IARU  
розподіл смуг частот IARU;  
мета. 

 

Предложение: изложить приведенные выше параграфы в следующей 
редакции – 

Додаток 3 

1.7. Міжнародний союз Міжнародні об’єднання радіоаматорів (IARU) та 
плани аматорських смуг:  
необхідність міжнародної взаємодії щодо використання спектру;  



тлумачення національних таблиць, міжнародних планів аматорських смуг та 
IARU;  
інше використання інші користувачі радіочастотного спектру. 

Додаток 5 

Розділ 6. Розподіл смуг частот IARU  Міжнародній розподіл смуг частот 
розподіл смуг частот IARU міжнародній розподіл смуг частот;  
мета. 

 

 После 2010 года (предыдущая редакция Регламента) устаревшая 
терминология поменялась на новую. Например, рекомендуется 
использовать термины «частота-носій», «коливання-носій», «носивна 
радіостанція», «возивна радіостанція»: 

См. «Протокол № 7 науково-технічної комісії з питань термінології при 
Держстандарті України» 

http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/Yak/New/New10.htm 

 

Предложение: заменить - 

«несуча»   на «частота-носій» 

«Несуче коливання (частота)» на «коливання-носій» 

«носима» на «носивна» 

«возима» на «возивна» 

 

 ЦОВЗ не имеет полномочий ограничивать общение граждан с 
определенной категорией людей, а Регламент не может дать ЦОВЗ 
такие полномочия! Этот абзац может показаться патриотичным, но на 
самом деле, это – возврат к диктаторским законам Януковича и позор 
для Украины, которую таким образом планомерно приближают к 
Северной Корее. 

 

7.13. В окремих випадках центральним органом виконавчої влади в галузі 
зв'язку може бути обмежено проведення радіозв'язку між радіоаматорами 
України та радіоаматорами деяких країн. 



Предложение: убрать параграф 7.13 полностью. 

 

 Трудности перевода: 

Додаток 3 

підбір коаксіального з'єднувача. 

ii. Fitting a coaxial connector 

підключення коаксіального з'єднувача. 

 

1.6. Використання фонетичної абетки та єдиного радіоаматорського словника 

f. Use the phonetic alphabet and common amateur vocabulary as necessary in b) 
and c). 

1.6. Використання фонетичної абетки та загального радіоаматорського 
словника 

 

інше використання радіочастотного спектру. 

iii. Other users of the radio spectrum 

інші користувачі радіочастотного спектру. 

 

види антен, диполі, плоский рефлектор, антена з кінцевим збудженням; 

ii. Antenna types, dipole, ground plane, end fed wire 

види антен, диполь, штирьова антена, дротова антена, що живиться з кінця; 

 

блоку настроювання антен; 

iv. Antenna Tuning Unit 

пристрій для узгодження антен 

 

еквівалент навантаження. 

vi. Dummy loads 



еквівалент антени 

 

стійкість; 

v. Immunity 

стійкість до електромагнітних завад; 

 

основні роз’єми та заземлення; 

ii. Mains plugs and earthing 

мережеві вилки та заземлення; 

 

 

 

 


