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З А Я В А (ЗВЕРНЕННЯ) 

  

Шановний пане Олександре! 

Я, являюсь членом Відокремленого підрозділу Громадської спілки 

Всеукраїнська Радіоаматорська Ліга в Миколаївській області, на сайті УДЦР та 

сайті   ВП ГС ВРЛ у Миколаївській області я прочитав інформацію про 

прийняття НКЕК Рішення №205 від 2 листопада 2022 року «Про затвердження 

Проекту нового регламенту аматорського радіозв’язку України та про терміни 

його обговорення із радіоаматорському громадськістю України». 

Ознайомившись із текстом проекту нового Регламенту та його додатками я 

прийшов до висновку, що основні його норми та положення в частині розподілу 

частот та дозволеної потужності абсолютно не відповідають вимогам 1 району 

МСЕ і вимогам відповідних інституцій Європейського Союзу, вступ до якого 

задекларований нашим Президентом Володимиром Зеленським. 

Судячи з усього, розробка нового Регламенту доручена 

співробітникам комісії, які не є спеціалістами в царині радіоаматорства. І 

якщо цей Регламент буде прийнятий в існуючому вигляді, то враховуючи 

вік більшої частини радіоаматорів україни (із радіохуліганським минулим 

60—70 років минулого століття) то напрошується один невтішний висновок 

– українське радіоаматорство щезне із ефіру назавжди.. 

Але що найбільш вражає, так це той факт, що запропонований текст 

Регламенту не тільки не наблизить нас до стандартів Європейського союзу, 

але й створить передумови майже повного зникнення радіоаматорства в 

Україні. 

Враховуючи вищевикладене я пропоную врахувати та додати  в тексті 

нового Регламенту наступні пропозиції: 

1. Встановити потужність аматорських радіостанцій категорії А, В, С (1, 

2, 3) за прикладом європейських країн (у сусідній Польщі 500 та 100 Вт) - на КХ  

для А-500, для В-200 та для С-50 Вт, на УКХ  для А-50, для В-20, для С-5 Вт 

відповідно. Для участі у міжнародних змаганнях категорії А та колективним 

радіостанціям  за окремо поданою заявою отримувати дозвіл на роботу 

потужністю  1000 Ват на КХ та 100 Ват на УКХ. 

2. Привести розподіл радіоаматорських частот у відповідність до частот  

1-го району МСЕ. Якщо  ми йдемо в Європу, то необхідно виконувати всі 

вимоги ЄС, в тому числі і по лінії радіоаматорства. Ввести в таблицю 12 

Додатку 2 нові діапазони: 472-479 КГц (який прописаний у п.3.4.7); 5,3515 – 

5,3665 МГц; повернути діапазон УКХ 1296 МГц. 




