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ВІДКРИТОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ
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№1
м. Вінниця

14 січня 2017 р.

Кількісний та поіменний склад присутніх членів Ради:
Харитончук Віктор Іванович (UT4NW) – голова
Моховіков Андрій Борисович (UT5NM) – заступник
Стрєлков-Серга Юрко Петрів (UT5NC)
Іванов Сергій Леонідович (UT9NA)
Машевський Віктор Антонович (UT8NN)
Присутні 5 (п’ять) із 6 (шести) членів Ради Вінницького обласного відділення Громадської
організації Ліга Радіоаматорів України.
Засідання правомочне.
Головуючий засідання – Харитончук В.І. (UT4NW)
Секретар засідання – Іванов С.Л. (UT9NA)
Порядок денний засідання:
1. Звіт Ради за результатами діяльності у 2016-ому році.
Доповідач Іванов С.Л. (UT9NA).
2. Формування плану роботи на 2017-тий рік
Доповідач Моховіков А.Б. (UT5NM)
3. Спілкування у дружньому колі (Різне)
Доповідачі присутні у залі радіоаматори
1. По першому питанню Слухали: Іванова С.Л. (UT9NA).
Він повідомив, що за минулий рік у нашому відокремленому підрозділі пройшли
перереєстрацію і є діючими членами ЛРУ 33 радіоаматора з Вінниці і Вінницької області.
З них вісім цікавляться лише спортивною радіопеленгацією, решта 25 ліцензовані
короткохвильовики. Віднедавна маємо у своєму складі спортсменів найвищих спортивних
звань, ЗМС України та Заслуженого тренера України з радіоспорту, вони наша гордість!
У минулому році, у зв’язку із складною матеріальною та суспільною ситуацією в
країні, ми утрималися 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.
Сплачено внесків на розрахунковий рахунок штаб-квартири ЛРУ 1500,00 гривень.
Крім цього залучено 250,00 гривень добровільної благодійної допомоги, яка також
сплачена на рахунок організації.
Оновлена Ліга у 2016 році вела свою діяльність відкрито та прозоро. 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. Загальна чисельність членів нашої організації на
кінець минулого року була більшою ніж 1600 осіб. Мало хто знає, але це суттєво більше
ніж було у 2014-му та у 2015-му роках. Ми маємо постійну позитивну динаміку.
За чисельністю Вінниччина знаходиться посередині.

На сьогоднішній день, діяльність відокремлених підрозділів ГО ЛРУ ведеться у 23ох регіонах нашої держави. Поки що, немає зареєстрованих відокремлених підрозділів
лише у Волинській і Закарпатській областях, та, із зрозумілих причин, у окупованих АР
Крим і місті Севастополь.
Таким чином сформувалася еліта радіоаматорського руху України.
Доповідач повідомив, що у середині травня минулого року керівництво ЛРУ
завершило всі необхідні формальності пов’язані із членством нашої організації у
Всесвітньому радіоаматорському союзі (IARU). Сплачено членський внесок у штабквартиру 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.
Виконком ЛРУ знаходиться у постійному діалозі з керівництвом IARU. Спільними
зусиллями вирішуються поточні питання. З добрим гумором доводилося читати коментарі
офіцерів IARU, якими вони супроводжували брехливі листи від лідерів ГС ВРЛ та їхніх
посіпак із ВОСТР. Засмучує лише одне – своїми діями сепаратисти від радіо, такі як
UT8NV та UT7NY, шкодять не лише аматорам Вінниччини та України, а й створюють
серед світової аматорської спільноти імідж типового українця, як недолугого скандаліста дегенерата. Саме завдяки таким «громадським діячам» та їх нерозумним вчинкам
створюється хибне уявлення про українську націю, як про малоосвічених,
недорозвинених, нездатних до суспільно корисного гуртування ідіотів, негідних увійти до
братньої родини народів об’єднаної Європи.
Статистика стосовно QSL обміну у минулому році дуже цікава, особливо у
порівнянні із 2015-тим роком, коли до Вінниці надходили всі QSL картки, незалежно від
членства у ЛРУ. У минулому 2016-му році ми отримали майже 24 кілограми вхідної пошти,
сортованої у Києві лише для членів ЛРУ, щоб не возити взад-вперед, як виявилося, нікому
не потрібну макулатуру. А у 2015-му році ми отримали менше ніж 8 кілограм. На мій
погляд ці цифри найкращий показник якості роботи QSL бюро ЛРУ.
Надіслано для відправлення закордон пошти майже 2 кілограми,
внутрішньоукраїнську не рахували, але її було досить мало. Компенсацію поштових
витрат для відправлення карток аматори, мабудь вперше за 25 років існування організації,
здійснювали особисто на розрахункових рахунок ЛРУ.
Все виключно «по закону», в правовому полі держави Україна.
Також цікава статистика. Київським QSL бюро Ліги радіоаматорів України, за
результатами останнього сортування QSL-листівок для вінницьких аматорів, проведені
статистичні розрахунки стосовно відсоткового співвідношення кількості карток, що
невдовзі будуть повернуті з поміткою «не обслуговується українським QSL бюро» до
загальної кількості карток які отримані адресатами – членами та спонсорами ЛРУ з
Вінниччини. Отриманий результат здатен протверезити різноманітних «шахраїв від
радіо», що спекулюють темою QSL обміну. Отже, лише 6% від загальної кількості вхідної
кореспонденції, адресованої аматорам з кличними знаками нашої області досі
залишилися невитребуваними. Можна із впевненістю підсумувати – на Вінниччині питання
отримання QSL-карток остаточно вирішено. Усі бажаючі мають змогу їх отримувати. Не
отримують тільки ті, хто цього не хоче, і ті хто не має що отримувати, бо у ефірі не
працює.
Тепер щодо проведених спортивних заходів.
У межах дії чинного договору із Міністерством молоді та спорту Ліга радіоаматорів
України отримала виключний статус та повноваження Національної федерації з
радіоспорту.
У минулому 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.
У телеграфному турі Чемпіонату України 2016 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 взяв участь лише Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC), у категорії
«Один оператор – всі діапазони», він виборов 11-е місце. У командному заліку Вінниччина
також посіла 17-те місце.
У телетайпному турі 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) 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.
За результатами Чемпіонатів України двом вінницьким спортсменам, наказом
Президента ЛРУ, як керівника Національної федерації з радіоспорту, присвоєні спортивні
розряди:
Іванов С.Л. (UT9NA) - кандидат в майстри спорту України
- Літвак Л.С. (UT4NY) - 2-й спортивний розряд з радіоспорту
Також потрібно зауважити, що черговий раз виконав та підтвердив свій спортивний
розряд кандидата в майстри спорту Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC)
Як завжди на високому рівні провели Кубок Жидковського 2016. Вінницькою
колегією суддів ЛРУ на найвищому рівні та у найкоротший термін було проведено
суддівство наших обласних змагань міжнародного рівня. Ми надали змогу ГО ВОСТР
провести нагородження переможців за результатами проведених нами змагань.
Нагородження проводилось за рахунок неправомірно отриманих ГО ВОСТР коштів, що
належали ЛРУ. Кубок Жидковського цього року отримав новий сучасний повноцінний сайт
http://vincup.cc.ua У ініціативної групи з його проведення є свіжі ідеї щодо певних змін у
регламенті цих змагань. Ми матимемо змогу їх обговорити сьогодні.
Один із найбільш досвідчених контестменів нашого колективу, Андрій Моховіков
UT5NM виступив у складі збірної команди України - EM5HQ у Чемпіонаті IARU минулого
року.
На найвищому організаційному рівні, у квітні минулого року, в нашому місті
проведений юнацький Чемпіонат зі спортивної радіопеленгації. Наші судді та наші члени,
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.
Четверо наших вінничан: Артем Паламарчук, Олександр Човган (UT5NY), Сергій
Зеленський та Олександр Марчук стали чемпіонами світу та забезпечили перемогу
України у командному заліку у Чемпіонаті світу із спортивної радіопеленгації. Що пройшов
на мальовничому курорті преміум класу у Болгарській Албені. Там само проходив і Кубок
світу, де виборював трофеї Геннадій Чумаков (UT7ND).
Що до організаційних питань. Як ви усі добре знаєте наприкінці червня минулого
року було проведено Загальні збори нашого обласного відділення, багато з вас були на
них присутні. Ми мали змогу обрати Раду, провести нагородження видатних спортсменів
та ДХ-менів. Відбулися зміни у складі колегії суддів, у неї ввійшов С3К Чумаков Г.Я.

(UT7ND), який пройшов відповідне навчання на суддівських зборах у Брюховичах. Також
вибув Гнатовський В.В. (UT7NS), у зв’язку із втратою членства у організації.
Були проведені 6 засідань Ради ВОВ ЛРУ на яких вирішувались поточні питання.
Зокрема на початку липня минулого року у відповідності із п. 4.7. Статуту ЛРУ у
чинній редакції, Рада змушена була виключити з членів ЛРУ за несплату щорічного
членського внеску на протязі шести мiсяцiв без поважних причин 42 (сорока двох)
радіоаматорів Вінниччини.
У минулому році Вінницьке обласне відділення ЛРУ, власними силами та за власні
кошти ентузіастів, отримало сайт у всесвітній мережі інтернет http://vovlru.cc.ua
Успішно відбувся день активності присвячений 653-й річниці заснування міста
Вінниця, що проходив 3 вересня минулого року. В цей день нами була організована
робота ювілейної станції із Вінниці позивним EN25UARL. Видавався святковий диплом.
Завдячуючи старанням наших активних короткохвильовиків Вінниччина посіла
ПЕРШЕ МІСЦЕ у декількох залікових підгрупах довготривалого Радіомарафону «25 років
разом», що присвячувався 25-річчю Незалежності України та 25-річчю заснування Ліги.
Особливої уваги заслуговує Дмитро Миколайович Старинець UT3NK. Його внесок у
нашу спільну перемогу важко переоцінити.
Також теплих слів подяки, безумовно, заслуговують оператори ювілейних станцій
EM25HQ та EN25UARL: UT5NC, UT5NM та UT9NA та найактивніші аматори: UT8NF(US-N55), UT8NT, UT4NY, UR5NN та UT4NW.
Нам вдалося блискуче скласти іспит на право займати гідне місце серед світової
аматорської спільноти.
Доповідач запропонував, визнати задовільною роботу Ради за результатами
діяльності у 2016-ому році.
Голосували

«ТАК» - 5 голосів
«НІ» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Визнати задовільною роботу Ради ВОВ ЛРУ за результатами діяльності у
2016-ому році.

2. По другому питанню Слухали: Моховікова А.Б. (UT5NM)
Доповідач наголосив, що майбутній план роботи не догма, а своєрідний договір
про наміри. Все в наших руках. Ми не є бізнес структурою, ми не маємо на меті
отримувати прибутки від своєї роботи. Також не має потреби комусь щось доказувати та
боротися за високі показники. Наше з вами головне завдання отримувати якнайбільше
задоволення від самого процесу. Тому ми завжди матимемо змогу внести у нього будь які
корективи. Зможемо додати або виключити, за нашою спільною згодою, звичайно, будьякий запланований захід.
Доповідач запропонував не просто генерувати ідеї, а пропонувати конкретні
заходи, конкретні терміни проведення, конкретні джерела фінансування, реально
оцінювати бюджет майбутнього заходу та конкретних відповідальних за виконання осіб.
Під час відкритого обговорення висловилися:
- Безпосередньо доповідач – запропонував включити в план заходів проведення
змагань Кубку С.С.Жидковського. Змагання провести в традиційну дату – в Суботу 22
квітня 2017 року. Суддівство провести силами колегії суддів з радіоспорту ВОВ ЛРУ.
Нагородження провести за рахунок залучення фінансування Вінницького обласного

комітету ТСОУ та за рахунок залучення спонсорської допомоги від радіоаматорів.
Розсилання нагород організувати за рахунок членських внесків ВОВ ЛРУ.
- Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC) – запропонував провести у квітні-травні поточного
року під егідою ЛРУ науково-практичну конференцію для всіх радіоаматорів Вінницької
області. Зібрання провести з використанням матеріально-технічної бази
Національного медичного університету. У якості доповідачів запросити відомих
радіоаматорів України, наприклад, учасників міжнародних експедицій та керівництво
штаб-квартири ЛРУ.
- Іванов С.Л. (UT9NA) – повідомив, що на протязі минулого року надавав добровільну
благодійну допомогу нашому обласному відділенню у вигляді оплати транспортних
послуг з пересилання QSL карток між Вінницею і Києвом. Загалом таких відправлень
було 6, 4 отримання, 2 надсилання, на загальну суму близько 250 гривень.
Запропонував врахувати такі витрати в плані заходів на поточний рік за рахунок
членських внесків ВОВ ЛРУ.
- Літвак Л.С. (UT4NY) – поділився власним досвідом з пересилання QSL карток.
Запропонував, коли це можливо, користуватися послугами державного підприємства
Укрпошта, як більш дешевою альтернативою приватним службам кур’єрської доставки.
Запропонував врахувати поштові витрати з пересилання QSL в плані заходів на
поточний рік за рахунок членських внесків ВОВ ЛРУ.
- Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NC) – запропонував провести, орієнтовно у вересні
поточного року, відкриті обласні змагання з радіозв’язку на КХ телефоном. Суддівство
провести силами колегії суддів з радіоспорту ВОВ ЛРУ.
У підсумку доповідач запропонував врахувати всі, без винятку, пропозиції.
Запропонувати членам ЛРУ, що з поважних причин були відсутні на цьому засіданні
надати свої пропозиції електронною поштою. Доручити секретарю засідання Іванову
С.Л. (UT9NA) узагальнити та допрацювати їх, спільно з аматорами, що запропонували
кожен конкретний захід. Визначити джерела фінансування. Оцінити бюджет. Після
чого включити у план. План розглянути та затвердити на наступному засіданні Ради.
Голосували

«ТАК» - 5 голосів
«НІ» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: Запропонувати членам ЛРУ, що з поважних причин були відсутні на цьому
засіданні надати свої пропозиції електронною поштою. Доручити секретарю засідання
Іванову С.Л. (UT9NA) узагальнити та допрацювати всі пропозиції, спільно з аматорами, що
запропонували кожен конкретний захід. Визначити джерела фінансування. Оцінити
бюджет. Після чого включити у план. План розглянути та затвердити на наступному
засіданні Ради.
3. По третьому питанню обговорювалися наступні питання:
1. Урочисте нагородження призерів Чемпіонату України з радіозв’язку на КХ
2016 року телетайпом:
Із штаб-квартири ЛРУ надійшла почесна грамота бронзовому призеру ЧУ 2016
телетайпом Іванову С.Л. (UT9NA). Провели урочисте нагородження.
2. Щодо внесення змін до регламенту змагань Кубок С.С.Жидковського 2017.

Присутні звернули увагу на нагальну потребу внесення певних змін до положення
цих змагань, обговорили деталі та доручили Андрію Моховікову (UT5NM) виконати такі
зміни, з затвердженням на наступному засіданні Ради.
3. Щодо неможливості проведення засідань Ради ВОВ ЛРУ із запрошенням
сторонніх, по відношенню до організації, осіб:
- маємо у порядку денному формування плану діяльності саме ЛРУ, а це
виключна сфера компетенції її членів
- завдячуючи «героїчним», за масштабами людської дурості, зусиллям UT8NV та
UT7NY ми з вами сьогодні опинилися на вулиці, у прямому сенсі цього слова, у
нас немає сьогодні морального права клопотати про надання приміщення у
ТСОУ, у якому ми би могли сваритися з ранку до вечора, та з’ясовувати, а хто ж
є насправді самий головний серед всіх аматорів України. Саме через це, до
речі, значна частина поміркованих радіоаматорів просто припинила відвідувати
щорічні аматорські зібрання у Вінниці. Ці люди не мають бажання марнувати
свій час на безглузді сварки, вислуховувати про те «хто кого нагнув», «хто під
кого прогнувся», «хто що у кого віджав», та байки про «смотрящіх із Києва». Не
бажають тішити своєю присутністю нездорові амбіції окремих невдах і брехунів.
Хотілося б нагадати, що справжня мета таких зібрань - радіо, спорт і технічна
творчість із ним пов’язані. Ми цікавимось радіо і особливостями
розповсюдження радіохвиль, а не особливостями створення і держаної
реєстрації нікому насправді не потрібних купи громадських організацій і
юридичних осіб. У нас тут радіоклуб, а не юридичні практики.
- і останній аргумент, можливо ми помиляємось, але ми не бачимо спільності
інтересів, не бачимо чим саме ВОСТР або ВРЛ може бути корисним для ЛРУ,
або навпаки, чим ми, ЛРУ, можемо бути корисними цим людям, і що ми можемо
отримати від них у відповідь крім чергових прокльонів і брехні, що вони здатні
нам запропонувати, крім свого негативу ?
4. Щодо відсутності спільних інтересів у ВОВ ЛРУ та ВОСТР-ВРЛ.
Змаганнями лисоловів вони не цікавляться, радіоспортсменами і повноправними
членами радіоаматорських організацій їх не вважають, обзивають їх п’явками що п’ють
нашу кров та дерибанять наші внески.
Наші головні змагання з радіозв’язку на КХ не просто бойкотують, а систематично і
всіляко намагаються зірвати, розповсюджують прямі заклики до цього і недостовірну
інформацію про них.
Обміном QSL не цікавляться, із заявами про обслуговування у QSL бюро ЛРУ не
звертаються, за рідким виключенням.
Для прикладу розглянули ситуацію навколо днів активності присвячених 190-річчю
Малона Луміса. Були оформлені спеціальні позивні, якими проведена значна кількість
зв’язків, а саме:
EN1NML – UT0NN – майже 4000 зв’язків
EN2NML – UT8NQ – понад 3500 зв’язків
EN6NML – UT7NI – майже 4000 зв’язків
EN7NML – UT7NY – майже 2500 зв’язків
EN9NML – UT0NB – майже 1500 зв’язків
Перелічені радіоаматори не цікавляться QSL обміном, картки за спеціальні позивні
не отримують та не надсилають, як це потрібно було б зробити за всі зв’язки згідно з
апаратним журналом станції, у випадку коли не має бажання отримувати та відповідати
на отримані листівки.
Адже основною метою оформлення та отримання спеціального позивного сигналу,
згідно із Регламентом, є привернення уваги радіоаматорів усього світу до видатних подій і
заходів що відзначаються в Україні. Мова йде саме про формування позитивного іміджу
держави Україна та українського народу серед світової спільноти. Сьогодні, під час
неоголошеної війни та під час часткової окупації цей позитивний імідж нам з вами
потрібен, як ніколи.

Невже така модель поведінки дійсно сприяє формуванню позитивного іміджу
українців у світі. Ми так не вважаємо.
Нехай правові оцінки такої моделі поведінки та її відповідності чинній законодавчій
і нормативній базі дають професіонали і фахівці. Ми лише можемо розглянути це питання
у морально-етичній площині.
На відміну від них члени ЛРУ: UT3NK, UT4NY та UT8NT, що також взяли саму
активну участь у марафоні Луміса, вже давно отримують та надсилають картки. Члени
ЛРУ гідно виконують свої зобов’язання перед іноземними кореспондентами по
надсиланню карток із спецпозивними ENxNML у відповідь.
5. Щодо одночасного членства у декількох громадських організаціях.
Присутні висловили глибоке розуміння окремих положень чинного законодавства
України щодо відсутності жодних обмежень одночасного членства у декількох
громадських організаціях.
Ми не бачимо жодних перепон для одночасного членства у національній
радіоаматорській організації – ЛРУ та у місцевій – ВОСТР. Присутні обговорили історію
заснування ВОСТР, як первинної організації ТСОУ, історію її становлення та
перетворення на юридичну особу приватного права. Присутні засудили деструктивну
діяльність окремих одіозних керівників ВОСТР, проте висловили свою глибоку повагу
переважній більшості пересічних членів ВОСТР. Висловили надію, що з плином часу
ВОСТР самоочиститься та отримає гідних лідерів.
Враховуючи спрямованість діяльності ВРЛ у минулому році, присутні засудили
практику подвійного членства у ЛРУ та у цій всеукраїнській організації.
6. Щодо закидів про непрозорість і невідкритість у діяльності нашого
обласного відділення.
Один із лідерів ВОСТР-ВРЛ на останньому круглому столі аматорів Вінницької
області, у відповідь на оголошення про сьогоднішнє зібрання, робив закиди про, начебто,
непрозорість і невідкритість у діяльності нашого обласного відділення ЛРУ. Дивно чути
такі речі. Статут ЛРУ, проміжні протоколи ревізійної комісії, повний реєстр індивідуальних
членів перебувають у відкритому доступі на офіційному сайті організації http://uarl.org.ua
Усі протоколи Загальних зборів і Засідання Ради ВОВ ЛРУ, повні реєстри
індивідуальних членів за три останніх роки також знаходяться у відкритому доступі на
сайті нашого обласного осередку http://vovlru.cc.ua
Тому, користуючись нагодою, під протокол, запитуємо у Володимира Віталійовича,
а де саме пересічні українці можуть ознайомитися із відкритим реєстром членів ВОСТР, із
Статутом ВОСТР, чи із відкритим реєстром членів ВРЛ, чи хоча б із списком членів ВРЛ у
Вінницькій області? От вам і справжня «відкритість», «прозорість» і «чесність» наших
опонентів.

Головуючий засідання:

Харитончук В.І. (UT4NW)

Секретар засідання:

Іванов С.Л. (UT9NA)

