ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ
м. Вінниця

25 червня 2016 р.

Присутні 16 ( шiстнадцять ) із 24 (двадцяти чотирьох) членів відокремленого підрозділу
Громадської організації Ліга Радіоаматорів України.
Загальні збори правомочні відповідно до ст.13 Закону України «Про громадські
об’єднання» та п. 5.5. Статуту Громадської організації Ліга радіоаматорів України в
редакції зі змінами від 16 листопада 2011 року.
Головуючий Зборів – Моховіков А.Б. (UT5NM)
Секретар Зборів – Іванов С.Л. (UT9NA)
Порядок денний Зборів:
1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів Вінницького обласного відділення
Громадської організації «Ліга радіоаматорів України».
Доповідач Іванов С.Л. (UT9NA)
2. Звіт керівника відокремленого підрозділу за результатами роботи у період кінця 2015 –
першої половини 2016 рр.
Доповідач Харитончук В.І. (UT4NW)
3. Про стан справ із громадськими об’єднаннями радіоаматорів у цілому в Україні та у
Вінницькій області зокрема.
Доповідач Моховіков А.Б. (UT5NM)
4. Звіт радіоспортсменів напрямку спортивного орієнтування (ARDF) за результатами
Чемпіонатів України 2016-го року у Вінниці та у Львові.
Доповідач Президент ФРС Вінницької області Колодяжний В.В.
5. Звіт радіоспортсменів напрямку зв’язку на КХ за результатами Чемпіонатів та Кубку
України з радіозв’язку на КХ 2016 року.
Доповідач Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC)
6. Звіт Вінницької обласної колегії суддів ЛРУ.
Доповідач Семенова Н.Г. (UT0NM)
7. Про обрання складу Ради відокремленого підрозділу.
Доповідач Хохлов К.А. (UR5NX)
8. Різне
Доповідачі присутні радіоаматори
Моховіков А.Б. (UT5NM) звернувся до присутніх із запитанням щодо пропозицій або
заперечень до запропонованого наступного складу президії Зборів: головуючий Моховіков
А.Б. (UT5NM), секретар Іванов С.Л. (UT9NA). Констатував, що інших пропозицій та жодних
заперечень до запропонованого складу президії у присутніх немає. Оголосив про
відкриття Загальних зборів.
Слухали головуючого Моховікова А.Б. (UT5NM), який звернувся до присутніх із
запитанням щодо пропозицій про обрання лічильної комісії. Піcля обговорення,
запропоновано затвердити наступний склад лічильної комісії:
- Семенова Н.Г. (UT0NM)
- Хохлов К.А. (UR5NX)
- Харитончук В.І. (UT4NW)
Голосували

«ТАК» - 16 голосів
«НІ» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити лічильну комісію у складі:
- Семенова Н.Г. (UT0NM)
- Хохлов К.А. (UR5NX)
- Харитончук В.І. (UT4NW)
1. По першому питанню Слухали: Іванова С.Л. (UT9NA). Він оголосив та запропонував
затвердити порядок денний Загальних зборів. Повідомив про правові підстави проведення
цього заходу, а саме: Загальні збори відокремленого підрозділу ЛРУ проводяться у
суворій відповідності зі ст.13 Закону України «Про громадські об’єднання» та п. 5.5.
Статуту ЛРУ у чинній редакції.
Голосували

«ТАК» - 16 голосів
«НІ» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити порядок денний Загальних зборів Вінницького обласного
відділення ЛРУ.
2. По другому питанню Слухали: Харитончука В.І (UT4NW), він повідомив, що у суворій
відповідності із Законом України «Про громадські об’єднання», 7 грудня 2015 року було
проведено державну реєстрацію відокремленого підрозділу Ліги радіоаматорів України у
Вінницькій області. Керівником призначено Харитончука В.І. (UT4NW). Реєстрацію було
проведено з метою приведення діяльності ЛРУ у відповідність з чинним законодавством
України. А саме, замість старого Закону України «Про об’єднання громадян» від 1992
року, який втратив чинність, вступив у силу новий Закон України «Про громадські
об’єднання» прийнятий Верховною Радою України у 2012 році. Прикінцеві положення
нового закону передбачають саме таку структуру громадських об’єднань з
відокремленими підрозділами у регіонах України.
Відповідний запис міститься у Єдиному реєстрі громадських організацій. Цей
реєстр є публічним, тобто будь-який зацікавлений громадянин має змогу за допомогою
мережі Інтернет отримати інформацію про місцезнаходження громадської організації, дату
державної реєстрації, відокремлені підрозділи, прізвище керівника і т.і.
На сьогодні, у нашому відокремленому підрозділі пройшли перереєстрацію і є
діючими членами ЛРУ 24 радіоаматора з Вінницької області.
Крім того, доповідач зауважив, що багато хто з вінницьких аматорів, під тиском
компанії з дискредитації ЛРУ, розгорнутої сепаратиськими силами, змушені були
тимчасово утриматися від членства у організації, проте приймають саму активну участь у
житті її обласного підрозділу. Ми поважаємо їхній вибір і висловлюємо упевненість, що
найближчим часом вони матимуть можливість повернутися у лави ЛРУ.
У середині червня було опубліковано, для відкритого доступу усіх зацікавлених
осіб, повний реєстр індивідуальних членів громадської організації «Ліга радіоаматорів
України». Бажаючі можуть ознайомитися із реєстром у відповідному розділі офіційного
сайту організації. Реєстр членів нашого відокремленого підрозділу також доступний усім
зацікавленим у відповідному розділі нашого сайту.
Завершився основний етап формування складу первинних осередків нашої
громадської організації. За чисельністю Вінниччина не пасе задніх. На сьогоднішній день,
діяльність відокремлених підрозділів ГО ЛРУ ведеться у 22-ох регіонах нашої держави.
Поки що, немає відокремлених підрозділів лише у Івано-Франківській, Волинській,
Закарпатській областях, та, із зрозумілих причин, у АР Крим і місті Севастополь.
Загальна кількість членів організації складає 1441-ну особу.
Серед них такі лідери аматорського руху України, як Роман Ткаченко UR0MC,
Борис Самарцев UT7UT, Вадим Івлєв UT6UD, Сергій та Станiслав Реброви UT5UDX та
UT5SI, Ігор Серіков UT7QF, Олексій Яковлев UT5UY, Микола Лаврека UX0FF, Сергій

Літвінов UX1UA, Дмитро Сташук UT5UGR, Сергій Редкін UR5MID, Володимир Ванзяк
US0YA, Григорій Іволга UT5YY, Віктор Гончарський US5WE, Георгій Чліянц UY5XE, Сергій
Степанов UR5FEO, Олександр Сорокін UT9FJ, Володимир Джулай UY2UA, Олександр
Арбузов UT3UZ, Вiктор Бобров UT3UV, Геннадiй Треус UX5UO, Юрiй Заскалета UT7UW,
Олексій Бецан US0KW, Ярослав Олійник UW7LL, Павло Буданов UX2HO та багато інших
провідних DX та контестменів України.
Таким чином сформувалася еліта радіоаматорського руху України.
Доповідач повідомив, що у середині травня цього року керівництво ЛРУ завершило
всі необхідні формальності пов’язані із членством нашої організації у Всесвітньому
радіоаматорському союзі (IARU). Сплачено членський внесок у штаб-квартиру IARU.
Досягнуто принципових домовленостей з керівництвом IARU стосовно порядку роботи
QSL бюро ЛРУ у системі міжнародного QSL обміну, що координується виключно IARU.
Узгоджені питання стосовно обслуговування нашим QSL бюро аматорів що не є членами
ЛРУ, проте мають зацікавленість у обміні QSL листівками. Така можливість тепер є у всіх
охочих.
Діяльність ЛРУ має патріотичну та консолідуючу спрямованість. Підписані договори
про співпрацю із Товариством сприяння обороні України, із Міністерством оборони
України, а у межах дії чинного договору із Міністерством молоді та спорту Ліга
радіоаматорів України отримала виключний статус та повноваження Національної
федерації з радіоспорту.
У цьому році успішно проведені три етапи Чемпіонату України із радіозв’язку на КХ
та телеграфний Кубок із радіозв’язку на КХ малою потужністю. Всі ці змагання були
належним чином внесені у календарний план спортивних заходів Мінмолодьспорту.
Суддівство завершене у найкоротший термін. Спортивні розряди учасникам вже присвоєні
відповідним наказом. В тому числі і двом присутнім тут аматорам з Вінниці. Подання на
присвоєння спортивних звань для членів ЛРУ оформлені належним чином.
На найвищому організаційному рівні, у квітні цього року, в нашому місті проведений
юнацький Чемпіонат зі спортивної радіопеленгації. Наші судді та наші члени, у тому числі
також і я особисто, не дивлячись на незадовільний стан свого здоров’я, взяли саму
активну участь у цьому масштабному заході. Наш обласний осередок, за вагомий внесок у
організацію та проведення суддівства, допомогу у обслуговуванні спортивних маршрутів
під час проведення Чемпіонату, нагороджений Грамотою Центрального комітету
Товариства сприяння обороні України та відзначений Подякою від Вінницької обласної
організації ТСО України.
У повному обсязі відновлена робота з організації QSL обміну. Вихідна
кореспонденція регулярно надсилається за кордон по тарифам державного підприємства
«Укрпошта», по Україні – безкоштовно. Вхідна кореспонденція також регулярно
надсилається по усіх діючих відокремлених підрозділах, у тому числі і для наших членів у
Вінницькій області. Останній раз отримали досить велику коробку з QSL листівками в
перших числах червня. Вхідна пошта надійшла з київського QSL бюро вже відсортованою
за позивними, тільки для членів нашого відокремленого підрозділу.
Вінницькою колегією суддів ЛРУ на найвищому рівні та у найкоротший термін було
проведено суддівство наших обласних змагань міжнародного рівня – Кубок Жидковського
2016.
У цьому році, у зв’язку із складною матеріальною та суспільною ситуацією в країні,
мною було запропоновано утриматися від збору внесків на користь відокремленого
підрозділу. Єдиним членським внеском який ми збирали були кошти у розмірі 50,00
гривень, що відразу перераховувалися на розрахунковий рахунок штаб-квартири ЛРУ у
банківській установі.
Присутні у залі дякували Харитончуку В.І (UT4NW) за плідну працю, запропонували
оцінити роботу керівника відокремлено підрозділу Харитончука В.І (UT4NW) як задовільну
та довірити Харитончуку В.І (UT4NW) і надалі очолювати відокремлений підрозділ ЛРУ
нашої області.
Голосували

«ТАК» - 16 голосів
«НІ» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Оцінити роботу керівника відокремлено підрозділу Харитончука В.І (UT4NW)
як задовільну та довірити Харитончуку В.І (UT4NW) і надалі очолювати Вінницьке обласне
відділення Ліги радіоаматорів України.
3. По третьму питанню Слухали: Моховікова А.Б. (UT5NM).
Доповідач звернувся до присутніх з роз’ясненням щодо порядку набуття членства
Ліги радіоаматорів України у Вінницькій області.
Згідно вимог закону України "Про громадські організації", у Вінницькому
відокремленому підрозділі завершена загальна перереєстрація членів ГО ЛРУ.
Просимо взяти до уваги, що 30 червня 2016р. спливає кінцевий термін сплати членських
внесків за 2016 рік, та у відповідності із Статутом організації, члени ЛРУ, які без поважної
причини ухилилися від такої сплати, мають бути виключені з лав організації без права
поновлення на протязі року. П.4.7. Статуту ЛРУ –« [j] Член ЛРУ за несплату щорiчного
членського внеску на протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин, рiшенням
вiдповiдної Ради виключається з членiв ЛРУ. Повторний вступ до ЛРУ здiйснюється на
загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про
виключення.»
У відповідності з п.4.2. Статуту ГО ЛРУ, прийом у члени проводиться за особистою
письмовою заявою, тільки після позитивного рішення Ради обласного відокремленого
підрозділу. П.4.2. Статуту ЛРУ «Прийом в члени ЛРУ проводиться Радами обласних (АР
Крим, м.м. Київ та Севастополь) вiддiлень ЛРУ та вiдповiдними Радами регiональних
органiзацiй радiоаматорiв за особистою письмовою заявою.» Зразки заяв розміщені у
відповідних розділах сайту нашого відокремленого підрозділу, а також офіційного сайту
організації.
Зацікавлених радіоаматорів просимо надсилати заяви на ім'я керівника
вінницького обласного підрозділу ЛРУ Харитончука В.І. (UT4NW) будь яким, зручним для
них способом, наприклад, знімок камерою мобільного телефону на електронну адресу
vovlru@ukr.net, тощо.
Заяву буде розглянуто Радою вінницького осередку ЛРУ. Звертаємо вашу увагу,
що сплатити членський внесок буде запропоновано тільки в разі винесення позитивного
рішення по заяві. Розмір членського внеску на 2016 рік встановлено 50,00 гривень.
Сплатити членський внесок на 2016 рік у розмірі 50,00 гривень можна тільки
банківським переказом у касі Ощадбанку, зразки заповнення платіжного повідомлення у
форматі розміщені у відповідних розділах сайту нашого відокремленого підрозділу, а
також офіційного сайту організації.
Враховуючи непросту економічну ситуацію в країні та патріотичну спрямованість
діяльності Вінницького осередку ЛРУ, додаткові внески на розвиток обласного підрозділу
в 2016 році збиратися не будуть. Таким чином, єдиним членським внеском на 2016 рік є
50,00 гривень на користь національної радіоаматорської організації України.
Повний перелік членів організації розміщено на сайті нашого відокремленого
підрозділу, а також на офіційному сайті штаб-квартири організації.
Далі доповідач звернувся до присутніх з роз’ясненням щодо порядку сплати
благодійних внесків на користь Ліги радіоаматорів України для аматорів Вінницької
області, що не є членами ЛРУ, проте мають зацікавленість у обміні QSL картками.
Доповідач повідомив, що у відповідності зі Статутом організації , ЛРУ, з метою
здійснення своєї діяльності, має змогу залучати, у тому числі і благодійні внески громадян,
що не є її членами. П.6.2. Статуту ЛРУ «Кошти ЛРУ формуються за рахунок щорiчних
членських внескiв, благодiйних та добровiльних внескiв пiдприємств, органiзацiй, установ,
громадських об'єднань, окремих громадян; [j]»
Радою ЛРУ було прийняте рішення, що громадяни, які не хочуть бути членами
національної радіоаматорської організації, або були виключені з неї з різних причин, проте

виявили бажання користуватися послугами бюро обміну радіоаматорськими листівкамипідтвердженнями (QSL-бюро) ЛРУ, матимуть змогу отримати таку можливість, лише за
умови сплати ними благодійного внеску, який буде використаний на здійснення статутних
цілей та завдань ЛРУ.
Об’єм благодійного внеску визначений як мінімальний відносно сплати послуг, що
здійснюють не члени радіоаматорських організацій сусідніх країн за можливість
отримувати картки-підтвердження через національні QSL-бюро. За інформацією, що
отримана із відкритих джерел, такий мінімальний внесок становить 20-25 у.о. на рік.
Враховуючи непросту економічну ситуацію, що склалася в Україні, та патріотичну
спрямованість діяльності ЛРУ, пропонується зменшити такий внесок до 10 у.о. (у
перерахунку на курс НБУ на момент прийняття рішення – 250 грн) на рік.
На деяких сайтах у мережі Інтернет, на майданчиках радіоаматорських форумів та
рефлекторів та, навіть, на круглих столах в радіоаматорському ефірі, останніми днями
можна почути оціночні судження, що об’єм благодійної допомоги у 250,00 гривень
неправомірно завищений у п’ять разів у порівнянні із членським внеском. І що у тому є
певний лихий умисел, або бажання отримати неправомірну вигоду.
Аматори, які висловлюють такі припущення глибоко помиляються, тому що
початково відштовхуються від хибних міркувань.
Необхідно усвідомити прості речі. 50,00 гривень є сума членського внеску на
користь Ліги радіоаматорів України. Більша частина від суми 50,00 гривень складає
членський внесок ЛРУ у Міжнародну аматорську спілку (IARU). QSL бюро ЛРУ є виключно
складовою частиною міжнародної системи обміну QSL, що функціонує і координується
IARU. Умовно кажучи QSL бюро ЛРУ є невід’ємною частиною QSL бюро IARU.
IARU, як і ЛРУ є недержавним добровільним об’єднанням радіоаматорів. Єдина
відмінність між ними це те, що ЛРУ є національним об’єднанням громадян-радіоаматорів,
а IARU є міжнародним об’єднанням національних об’єднань громадян-радіоаматорів.
IARU, як і ЛРУ фінансуються виключно за рахунок членських та доброчинних
внесків своїх членів, і діють виключно з метою задоволення потреб своїх членів
пов’язаних із іх заняттями радіоаматорством.
Однією із таких потреб є потреба у обміні QSL листівками.
Як IARU так і ЛРУ не мають жодних зобов’язань перед аматорами, що не є
членами цих організацій, з однієї простої причини - IARU, як і ЛРУ майже не
використовують працю сторонніх найманих працівників, проте переважну більшість
ключових керівних (і не тільки керівних) посад там займають радіоаматори на громадських
засадах – волонтери.
Таким чином, члени ЛРУ та члени IARU підтримують роботу цих організацій не
тільки матеріально, через сплату членських внесків (50,00 гривень для України), але і
через безоплатну волонтерську працю на користь цих організацій.
Отже реальна вартість QSL обміну жодним чином не покривається сумою
членського внеску, вона складається з суми членського внеску та добровільної
безоплатної праці членів на корить своїх аматорських національних організацій.
Не члени національних аматорських організацій, таких як, наприклад, ЛРУ чи СРР,
жодним чином не працюють на користь цих організацій, тому не повинні і не можуть
розраховувати на волонтерську безоплатну працю других людей на свою користь.
Волонтери, які займаються сортуванням QSL кореспонденції в київському QSL
бюро ЛРУ однозначно висловили свою незгоду безоплатно займатися цією роботою на
користь сторонніх осіб, які не є членами ЛРУ. Це їх право і воно логічно обумовлено.
Саме виходячи з цих міркувань стає зрозуміло чому члени ЛРУ, які висловили свою
готовність, згідно із положеннями Статуту ЛРУ, всіляко, в міру своїх можливостей,
спільними зусиллями, сприяти діяльності ЛРУ та сплатили всього 50,00 гривень
членського внеску, можуть розраховувати на повноцінний QSL обмін. А аматори, що з
різних причин не є членами ЛРУ мають, через механізм благодійної допомоги,
компенсувати повну вартість отримання QSL листівок, в розмірі 250,00 гривень, так як би
для цього залучалися сторонні наймані працівники на всіх етапах сортування та
пересилки, як в Україні так і за кордоном, у організаціях-членах IARU з боку відправника.

Зразки заяв про сплату добровільного благодійного внеску та про можливість
обслуговування у QSL-бюро ЛРУ розміщені у відповідних розділах сайту нашого
відокремленого підрозділу, а також офіційного сайту організації.
Зацікавлених радіоаматорів просимо надсилати заяви на ім'я керівника вінницького
осередку ЛРУ Харитончука В.І. (UT4NW) будь яким, зручним для них способом,
наприклад, знімок камерою мобільного телефону на електронну адресу vovlru@ukr.net,
тощо.
Сплатити благодійний внесок на 2016 рік у розмірі 250,00 гривень можна тільки
банківським переказом у касі Ощадбанку, зразки заповнення платіжного повідомлення у
форматі розміщені у відповідних розділах сайту нашого відокремленого підрозділу, а
також офіційного сайту організації.
Оплата благодійного внеску передбачає індивідуальний відбір карток конкретного
радіоаматора та відправку їх на адресу обласного підрозділу ЛРУ.
Крім цього доповідач проінформував про шкідливу діяльність деструктивних
сепаратиських угруповань, як на національному так і на місцевому рівні, яка спрямована,
перш за все, на руйнування діючої міжнародної системи QSL обміну з Україною.
Нездорові сили та непорядні особи шляхом вчинків, що мають ознаки шахрайських
дій, протягом останніх двох років, системно займаються сепаратисткою діяльністю у
аматорському середовищі.
Привласнення грошових коштів аматорів - далеко не саме велике правопорушення
вчинене цими особами.
Такі діяння старанно документуються, та , вже незабаром, належна оцінка цим діям
буде дана правоохоронними органами нашої держави.
Ще раз звертаємо увагу усіх зацікавлених осіб, що вся діяльність Громадської
організації Ліга радіоаматорів України відбувається виключно у правовому полі держави
Україна.
Доповідач запропонував оцінити роботу нового керівництва Ліги радіоаматорів України як
задовільну та надіслати Лист-звернення від Загальних зборів яким висловити довіру та
підтримку чинному складу керівництва штаб-квартири ЛРУ.
Голосували

«ТАК» - 14 голосів
«НІ» - 0 голосів

«Утримались» - 2 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Оцінити роботу нового керівництва Ліги радіоаматорів України як задовільну.
Направити Лист-звернення від Загальних зборів Вінницького обласного осередку Ліги
радіоаматорів України яким висловити довіру та підтримку чинному складу керівництва
штаб-квартири ЛРУ.
4. По четвертому питанню Слухали: Президента Федерації радіоспорту Вінницької
області Колодяжного В.В., який, серед іншого, повідомив, що у квітні цього року наше
місто приймало юнацький Чемпіонат України із спортивної радіопеленгації, він мав статус
етапу відбору до збірної України, яка в липні цього року виступатиме на чемпіонаті Європи
у Норвегії.
Вінницькі спортсмени вибороли перше загальнокомандне місце, у трійку кращих
також увійшли команди Сумщини та Волині. В змаганнях взяли участь близько 80-ти
спортсменів з дев’яти областей України.
Вінниччину представляли 16 спортсменів, вихованці тренера міської спортшколи №
2 Сергія Григоровича Зеленського.
Чемпіонат України підтримали медіа-корпорація RIA, Вінницька обласна організація
Товариства сприяння обороні України, спорткомітет Вінницької міської ради,
облспортуправління і міська спортшкола №2.
Традиційно Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України також не
залишилось осторонь від такого важливого спортивного заходу. Така співпраця зовсім не

випадкова, адже організатор змагань - доповідач, головний суддя змагань Майборода
Сергій Володимирович (UT5UGW) та заст.головного судді Зеленський Сергій Григорович –
активні члени Ліги радіоаматорів України на протязі багатьох років.
За клопотанням організаторів, під час проведення змагань оперативний
диспетчерський радіозв’язок, контроль на маршрутах та організаційну підтримку
забезпечували, крім інших, керівник нашого обласного осередку В.І.Харитончук (UT4NW),
С.Л.Іванов (UT9NA), Г.Я.Чумаков (UT7ND), О.Ю.Човган (UT5NY) та А.Б.Моховіков
(UT5NM).
В перший день учасники «полювали на лисиць» у Лісопарку. Змагалися у вправі
«спринт» на діапазоні 3,5 МГц. Вінницькі спортсмени здобули одне «золото» – чемпіоном
став Володимир Пащенко (категорія до 14 років). Окрім того, вінничани посіли перше,
друге і третє місця в своїх категоріях у командному заліку.
На другий день змагання на класичній дистанції (на діапазоні 144 МГц) проходили в
Сабарові. Тут господарі чемпіонату виступили значно краще. Чемпіонами стали збірники
України Максим Дремлюга (до 14 років), Богдан Войцехівський (до 16 років) і Жанна Бадік
(до 14 років). Окрім того, віце-чемпіонкою виявилася Аліна Солоненко (до 14 років). В
командному заліку вінничани перемогли у всіх трьох підгрупах.
Чемпіонат фінішував у неділю змаганнями на класичній дистанції (на діапазоні 3,5
МГц). У категорії до 14 років чемпіонкою стала Аліна Солоненко, срібною призеркою –
Мирослава Солонина. В командному заліку в категорії дівчат до 14 років кращою
виявилася наша команда, серед юнаків до 14 років вінничани посіли друге місце, а юнаки
до 16 років – третє.
Вінницький обласний осередок ЛРУ, за вагомий внесок у організацію та
проведення суддівства, допомогу у обслуговуванні дистанцій під час проведення
Чемпіонату, нагороджений Грамотою Центрального комітету Товариства сприяння
обороні України та відзначений Подякою від Вінницької обласної організації ТСО України.
На початку травня цього року Львівські аматори приймали у себе Чемпіонат
України зі спортивної радіопеленгації. На нього зібралися найкращі спортсменирадіопеленгатори з усіх куточків України, у тому числі з Криму та Донецька, а також із
Словаччини.
Чотири дні важкої боротьби, дві зливи, складні та цікаві дистанції очікували
спортсменів. Треба було щодня бігти 10 кілометрів по бездоріжжю і за допомогою
радіоприймачів знаходити радіопередавачі («лисиці»).
Львівські старти були останнім етапом відборів юнаків і дівчат до юнацької збірної, і
наші спортсмени повернулися додому з горою нагород, завоювавши ліцензії на участь у
Першості Європи в Норвегії. Також ці змагання були відбірковими і для спортсменів 21+,
якi відбираються на Чемпіонат світу (Болгарія) та на кубок Європи (у польському Замощі).
Загалом вінничани привезли 24 медалі та стали чемпіонами України майже у всіх
вікових групах.
У категорії Ж-14 перемогла Аліна Солоненко, Ч-21 - Олександр Марчук,
А у категорії Ч-50 – золото виборов Геннадій Чумаков (UT7ND).
Команда у складі Мирослави Солоніної, Жанни Бадік та Аліни Солоненко
перемогла у Ж-14.
Команда у складі Олександра Човгана (UT5NY) та В'ячеслава Кіченко стала
чемпіоном у Ч-40.
Отже, половина збірної України з радіопеленгації буде складатися із вінничан!
Доповідач запропонував оцінити роботу спортсменів як задовільну.
Присутні, під час обговорення, дякували доповідачу та решті вінницьких спортсменів
напрямку спортивної радіопеленгації за високі спортивні досягнення. Запропонували
нагородити золотих призерів Чемпіонату України - Чумакова Г.Я (UT7ND) та Човгана
О.Ю.(UT5NY) Почесними грамотами від нашого відокремленого підрозділу ЛРУ за високі
спортивні досягнення.
Голосували

«ТАК» - 16 голосів
«НІ» - 0 голосів
«Утримались» - 0 голосів

Рішення прийнято.
Вирішили: Оцінити роботу спортсменів напрямку радіопеленгації – членів Вінницького
обласного осередку ЛРУ як задовільну. Нагородити золотих призерів Чемпіонату України Чумакова Г.Я (UT7ND) та Човгана О.Ю.(UT5NY) Почесними грамотами від Вінницького
обласного осередку ЛРУ за високі спортивні досягнення.
5. По п’ятому питанню Слухали: Стрєлкова-Сергу Ю.П. (UT5NC), який, серед
іншого, дуже високо оцінив рівень організації проведення та суддівства усіх трьох етапів
Чемпіонатів України з радіозв’язку на КХ та телеграфного Кубку з радіозв’язку на КХ
малою потужністю.
Зокрема, він повідомив присутнім, що не дивлячись на гучні заклики до
бойкотування Чемпіонатів України з боку деяких деструктивно налаштованих аматорів, що
ведуть сепаратиську діяльність, у телеграфному турі, який проводився 12 березня цього
року взяли участь 17 команд колективних радіостанцій та 108 операторів індивідуальних
радіостанцій, які увійшли в залік. Серед учасників змагань 7 МСУМК і МСМК СРСР, 49
МСУ і МС СРСР, 33 КМСУ, що відповідає першому рівню згідно ЄСКУ.
Наші спортсмени змагались у категорії «Один оператор – всі діапазони» і показали такі
результати:
- Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC) 10-е місце
- Іванов С.Л. (UT9NA) 23-е місце
У командному заліку Вінниччина посіла 17-те місце.
У телефонному турі, який проводився 9 квітня цього року взяли участь 21 команда
колективних радіостанцій та 105 операторів індивідуальних радіостанцій, які увійшли в
залік. Серед учасників змагань 2 МСУМК і МСМК СРСР, 36 МСУ і МС СРСР, 33 КМСУ, що
відповідає першому рівню згідно ЄСКУ.
Серед наших спортсмени взяв участь лише доповідач, у категорії «Один оператор – всі
діапазони», він показав такий результат:
- Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC) 11-е місце
У командному заліку Вінниччина також посіла 17-те місце.
У телетайпному турі, який пройшов 16 квітня цього року взяли участь 10 команд
колективних радіостанцій та 56 операторів індивідуальних радіостанцій, які увійшли в
залік. Серед учасників змагань 1 МСУМК, 16 МСУ і МС СРСР, 19 КМСУ, що відповідає
третьому рівню згідно ЄСКУ.
Наші спортсмени показали такі результати:
- Іванов С.Л. (UT9NA) 3-е місце у категорії «Один оператор – всі діапазони»
- Літвак Л.С. (UT4NY) 12-e місце у категорії «Один оператор – діапазон 80м»
У командному заліку Вінниччина посіла 10-те місце.
У Кубку України з радіозв'язку на КХ телеграфом (мала потужність), який відбувся
2 травня 2016 року, прийняли участь 6 команд колективних радіостанцій та 36 операторів
індивідуальних радіостанцій, які увійшли в залік. Серед учасників змагань 1 МСУМК , 16
МСУ і МС СРСР, 10 КМСУ, що відповідає третьому рівню згідно ЄСКУ.
Наші спортсмени змагались у категорії «Один оператор – всі діапазони» і показали такі
результати:
- Удод В.А. (UT7NW) 3-е місце у категорії «Один оператор – всі діапазони»
- Моховіков А.Б. (UT5NM) 4-e місце у категорії «Один оператор – всі діапазони»
Командний залік у цих змаганнях не проводиться.
Окремо доповідач відмітив рекордно короткі строки, об’єктивність, неупередженість
та високу якість проведеного суддівства. Більше того, завдяки укладеному між ЛРУ та
Міністерством молоді та спорту Договору, Ліга радіоаматорів України отримала
виключний статус та повноваження Національної федерації з радіоспорту. Такі
повноваження дали можливість керівництву ЛРУ проводити присвоєння спортивних
розрядів, що їх виконали спортсмени під час проведення змагань із радіозв’язку на КХ,
внесених у календарний план спортивних заходів Мінмолодьспорту.
Що і було зроблено керівництвом ЛРУ у найкоротші терміни.
За результатами Чемпіонатів України двом вінницьким спортсменам, наказом
президента ЛРУ 25 травня цього року присвоєні спортивні розряди:

-

Іванов С.Л. (UT9NA) - кандидат в майстри спорту України
Літвак Л.С. (UT4NY) - 2-й спортивний розряд з радіоспорту

Доповідач запропонував оцінити роботу спортсменів-короткохвильовиків як задовільну.
Присутні, під час обговорення, дякували доповідачу Стрєлкову-Серзі Ю.П. (UT5NC) та
решті вінницьких спортсменів короткохвильовиків за високі спортивні досягнення.
Запропонували нагородити Стрєлкова-Сергу Ю.П. (UT5NC) та Іванова С.Л. (UT9NA)
Почесними грамотами від нашого відокремленого підрозділу ЛРУ за високі спортивні
досягнення.
Крім того, присутні запропонували направити від учасників Загальних зборів Листа-подяку
у штаб-квартиру ЛРУ за відмінний рівень проведення та суддівства Чемпіонату України з
радіозв’язку на КХ 2016-го року.
Голосували

«ТАК» - 16 голосів
«НІ» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Оцінити роботу спортсменів-короткохвильовиків – членів Вінницького
обласного осередку ЛРУ як задовільну. Нагородити Стрєлкова-Сергу Ю.П. (UT5NC) та
Іванова С.Л. (UT9NA) Почесними грамотами від Вінницького обласного осередку ЛРУ за
високі спортивні досягнення.
Направити від Загальних зборів Вінницького обласного осередку Ліги радіоаматорів
України Листа-подяку у штаб-квартиру ЛРУ за відмінний рівень проведення та суддівства
Чемпіонату України з радіозв’язку на КХ 2016-го року.
6. По шостому питанню Слухали: Семенову Н.Г. (UT0NM), яка, серед іншого,
повідомила, що 18 жовтня 2014 року рішенням Загальних зборів членів обласного
осередку ЛРУ було створено Вінницьку колегію суддів ЛРУ з радіоспорту у складі: голова СНК Моховіков А.Б. (UT5NM), члени: С1К Удод В.А. (UT7NW), С1К Гнатовський В.В.
(UT7NS) та С1К Семенова Н.Г. (UT0NM).
У звітному періоді колегією було проведене суддівство двох змагань мiжнародного рiвня
"Кубок Жидковського CW-2015" та "Кубок Жидковського CW-2016" i взято активну участь у
суддівстві юнацького Чемпіонату України зі спортивної радіопеленгації, що пройшов у
Вінниці у квітні цього року. Крім того, Наталя Гнатівна звернула увагу присутніх, що під час
проведення Чемпіонату України зі спортивної радіопеленгації у травні цього року у
смт.Брюховичі, неподалік Львова, було проведено суддівський семінар ЛРУ, де отримав
суддівську категорію С3К Г.Я. Чумаков (UT7ND). У зв’язку із цим доповідач запропонувала
присутнім оцінити роботу суддів та включити С3К Чумакова Г.Я. (UT7ND) у склад
Вінницької колегії суддів ЛРУ.
Голосували

«ТАК» - 16 голосів
«НІ» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Роботу Вінницької колегії суддів вважати задовільною. Включити С3К
Чумакова Г.Я. (UT7ND) у склад Вінницької колегії суддів ЛРУ з радіоспорту.
7. По сьомому питанню Слухали: Хохлова К.А. (UR5NX). Він повідомив про мету,
основні завдання та про правові підстави діяльності Ради відокремленого підрозділу ЛРУ,
а саме: Рада відокремленого підрозділу ЛРУ обирається Загальними зборами, у суворій
відповідності зі ст.13 Закону України «Про громадські об’єднання», та у відповідності з п.
5.6. Статуту ЛРУ, у чинній редакції, у складi: голова, заступник голови, скарбник, члени
Ради (при необхiдностi) терміном на два роки. Доповідач запропонував затвердити

наступний склад Ради обласного відокремленого підрозділу, з конкретними напрямками
роботи:
- голова Харитончук В.І. (UT4NW) – керівництво та представницькі функції
- заступник Моховіков А.Б. (UT5NM) – радіоспорт на КХ, суддiвська колегiя
- члени Ради:
Колодяжний В.В. – спортивна радіопеленгація
Під час обговорення присутні у залі запропонували доповнити склад Ради такими
членами:
Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC) – адміністративні питання, членство у ЛРУ
Іванов С.Л. (UT9NA) – ведення WEB сторінки, QSL обмін
Машевський В.А. (UT8NN) – робота із «районами»
Головуючий запропонував затвердити склад Ради обласного відокремленого підрозділу, з
урахуванням обговорення.
Голосували

«ТАК» - 14 голосів
«НІ» - 1 голос

«Утримались» - 1 голос
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити Раду Вінницького обласного відділення Ліги радіоаматорів України
у складі:
- голова Харитончук В.І. (UT4NW) – керівництво та представницькі функції
- заступник Моховіков А.Б. (UT5NM) – радіоспорт на КХ, суддівська колегія
- члени Ради:
Колодяжний В.В. – спортивна радіопеленгація
Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC) – адміністративні питання, членство у ЛРУ
Іванов С.Л. (UT9NA) – ведення WEB сторінки, QSL обмін
Машевський В.А. (UT8NN) – робота із «районами»
8. По восьмому питанню Слухали: Хохлова К.А. (UR5NX). Він попросив надати
йому можливість звернути увагу присутніх на значні здобутки у напрямку ДХ-сингу на
коротких хвилях які виявив Іванов С.Л. (UT9NA) на протязі останнього року.
Зокрема, серед його нещодавніх досягнень:
- найвищий рейтинг серед аматорів області по програмі DXCC Challenge 2368
спрацьованих пункти та 2172 підтверджених пункти
- найбільша кількість зв’язків, серед аматорів області, із чотирма останніми
найгучнішими радіо експедиціями VK0EK (Херд), FT4JA (Хуан де Нова),
ET7L (Ефіопія) та EP2A (Іран) – всі 9 КХ діапазонів / всі 3 моди з кожною із
ДХ станцій
- На виконання умов диплому 5B-DXCC дипломної програми DX Century Club
(Клуб Сотні DX) Американської ліги радіоаматорів (ARRL) Сергій UT9NA провів
та отримав підтвердження двосторонніх радіозв’язків із більш ніж 100-та
діючими країнами та територіями на кожному із 9-ти короткохвильових
аматорських діапазонів 5 (9) Band DXCC (10м,15м,20м,40м,80м) + 12m +17m
+30m +160m. Схожа програма дiє і в Україні, вона була започаткована
Українським контест клубом (UCC) та зветься U-DX-A . Досягнення Сергія за
програмою U-DX-A відповідає диплому 9B U-DX-A
Доповідач запропонував нагородити Іванова С.Л. (UT9NA) Почесною грамотою від нашого
відокремленого підрозділу ЛРУ за найвищі досягнення у сфері ДХ-сингу на коротких
хвилях.
Присутні привітали Іванова С.Л. (UT9NA) з високими досягненнями та палко підтримали
пропозицію доповідача.
Голосували

«ТАК» - 16 голосів

«НІ» - 0 голосів
«Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Нагородити Іванова С.Л. (UT9NA) Почесною грамотою від Вінницького
обласного осередку ЛРУ за найвищі досягнення у сфері ДХ-сингу на коротких хвилях.

Головуючий Зборів:

Моховіков А.Б. (UT5NM)

Секретар Зборів:

Іванов С.Л. (UT9NA)

