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З А Я В А  (ЗВЕРНЕННЯ)

Шановний пане Олександре!
Являючись членом Вінницького обласного радіоклубу, я на обласному „круглому столі” 

отримав 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 MCE і вимогам відповідних інституцій Європейського Союзу, вступ до якого 
задекларований нашим Президентом В. Зеленським.

Враховуючи вищевикладене я пропоную врахувати в тексті нового Регламенту 
наступні пропозиції:

1. Встановити потужність аматорських радіостанцій категорії А, В, С (1,2,3) за прикладом 
європейьких країн (у сусідній Польші 500 та 100 вт) - на КХ 500, 200 та 50 Вт, на УКХ 50, 20, 5 
вт відповідно.

2. Привести розподіл радіаматорських частот у відповідність до частот 1-го району MCE. 
Якщо ми йдемо в Європу, то необхідно виконувати всі вимоги ЄС в тому числі і по лінії 
радіаматорства. 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.

3. Прописати в Регламенті норми щодо можливісті встановлення антенних пристроїв на 
дахах будівель загального користування.

4. Привести до однозначного відповідного трактування терміни, норми та вимоги 
прописані в попередньому і новому Регламенті (дозвіл -  гармонізований експлуатаційний 
документ, категорії ABC -  1,2, 3, вимоги щодо продовження дозволів -  продовження терміну дії 
гармонізованого експлуатаційного докумену, вимог до видачі гармонізованого екзаменаційного 
сертифікату, тощо).

Прошу застосувати при розгляді цього Звернення норми статті 18 Закону України „Про 
звернення громадян”, а саме: забезпечити право заявника: особисто викласти аргументи особі, 
що перевіряє заяву чи скаргу; брати участь у перевірці поданої заяви чи скарги; знайомитися з 
матеріалами перевірки; бути особисто присутнім при розгляді заяви чи скарги.

Для забезпечення присутності при розгляді звернення прошу завчасно письмово 
повідомити мене про час, місце проведення розгляду (пропоную провести у вигляді публічного 
обговорення за прикладом НКРЕКП).

Інформацію про реагування на Звернення прошу надіслати у встановлені статтею 20 
Закону України „Про звернення громадян” терміни за адресою. Гслумб’сссо^й ~ 
Леонідович, м.Вінниця, вул Перемишля 6.4 індекс 21012, а також в копії на електронну пошту
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