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ЗВЕРНЕННЯ

Ознайомившись із текстом проекту нового регламенту згідно рішення
НКЕК №205 від 2 листопада 2022 року я маю декілька зауважень та  пропоную
наступне:

1. Додати діапазон 70 МГц згідно з планом частот IARU-1 (70000-70500 кГц).
Работа на цьому діапазоні дозволена аматорам більш ніж у 20 країнах
Євросоюзу.

2. Додати діапазон 5 МГц згідно з планом частот IARU-1 (5351,5-5366,5 кГц).
Работа на цьому діапазоні дозволена аматорам практично в усіх країнах
Євросоюзу та багатьох країнах світу.

3. Зробити 3 категорії - “Екстра”, “Звичайна” та “Тільки УКХ”.

4. Для категорій “Екстра” та “Звичайна” встановити обмеження по
випромінювальної потужності на рівні 1000Вт та 100Вт.
Треба не лицемірити, а визнати ситуацію яка склалася “де факто”, тому
що більшість трансиверів, які можна придбати, мають вихідну потужність
не більш 100Вт. А аматори першої категорії зазвичай використовують
додаткові підсилювачі з потужністю не менше 500Вт.

5. Для категорій “Екстра” та “Звичайна” зняти для усі обмеження по
діапазонах та видах модуляції. Тобто аматорам цих категорій дозволена
робота на всіх аматорських діапазонах всіма доступними видами
модуляції.
Треба визнати що з кожним роком кількість аматорів зменшується.
Перепони у вигляді обмеження по діапазонам та типів модуляції є штучні
та необгрунтовані. Вони ускладнюють роботу аматорів-початківців.
Наприклад заборона у проекті регламенту роботи на діапазоні 20м для
всіх категорій крім першої є абсурдною, тому що цей діапазон не тільки
цікавий з точки зору аматорства, але й дозволяє працювати з малою
потужністю та антенами невеликої довжини, що вкрай критично у великих
містах.
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6. Для категорії “Тільки УКХ” обмежити можливість роботи діапазонами
144-146МГц та 430-440МГц з потужністю не більше 10Вт.
Потенційні користувачі цієї категорії - аматори які придбали портативні
радіостанції УКХ-діапазону і які не планують працювати на коротких
хвилях.

7. Пункти 7.16-7.18. Виключити з регламенту пункти стосовно ведення
апаратного журналу.
Де факто на більшості радіостанцій апаратний журнал ведеться в
електронному виді на комп'ютері. Тому будь які норми по необхідності
ведення журналу в паперовому вигляді є анахронізмом.

8. Стосовно пункта 5.16 - вимога звертатися до КТК виключно за місцем
постійного проживання суттєво обмежує права особи, що є
неприпустимим

9. Пункти 5.22-5.25 - перевірка технічних характеристик АРС.
Члени КТК не можуть вважатися експертами. Тим більш що на практиці
така перевірка взагалі не проводиться та несе велики корупційни риски.

10.Пункт 6.5.3, 6.5.4 - надання закордонного паспорту або паспорту моряка є
анахронізм і повинно бути видалено.

11. Багато пунктів регламенту протирічать закону “Про електронні документи
та електронний документообіг”.  Зокрема статтю 8 цього закону, тому що
звужує форму подання документів або звернень до паперової.

12.В цілому проект регламенту дуже бюрократизований, має багато
нелогічних і необгрунтованих обмежень аматорської діяльності та
анахронізмів радянських часів. Проект не відповідає реаліям та стану
радіоаматорства в Україні та не узгоджений з нормами Євросоюзу. На мій
погляд він потребує суттєвого доопрацювання та розширеного
подальшого обговорювання.

Прошу застосувати при розгляді цього звернення норми статті 18 Закону

України „Про звернення громадян”.

Інформацію про реагування на це звернення прошу надіслати у

встановлені статтею 20 Закону України „Про звернення громадян” терміни за

адресою: Білоконь Андрій Миколайович, пл. Партизан, 3, Одеська обл., с.

Нерубайске 67661, а також в копії на електронну пошту

dblfoxradio@gmail.com.
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