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Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового зв’язку 

 
 
 
 

 
З А Я В А (ЗВЕРНЕННЯ) 

 
Шановний пане Олександре! 
Ініціативна група радіоаматорів України, створена за ініціативою Вінницького обласного 

радіоклубу, ознайомилась із текстом проекту нового Регламенту та його додатками і от що з 
того вийшло. Так в Таблиці 7 Додатку 2, яка називається "Характеристики аматорських систем, 
які працюють у смугах частот 135,7–137,8 кГц та 472–479 кГц" вказана типова потужність 
передавача  20 дбвт.  Режими роботи на цих частотах вказано, як незатухаюча хвиля (CW) 
Морзе 10–50 Бод, повільна хвиля Морзе ≤ 1 Бод CW та режими зі слабким сигналом. Режими із 
слабким сигналом передають тільки інформацію, яка необхідна для підтверджения 
радіоконтакта. Найбільш широко використовуються режими зі слабким сигналом типу WSPR і 
JT65. Однак при подальшому ознайомленні з  таблицею 12, яка називається "Дозволені смуги 
радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв’язку", читаємо що там вказано не 
обидва, а тільки один діапазон 0,1357 - 0,1378 з режимом роботи - SSB, DIGI та максимальною 
випромінювальною потужністю усього 1 Вт. Причому, замість режиму CW для смуги усього 2,1 
кгц в таблиці 12 вказано режим SSB (?!!!). Щодо потужностей, то Регламент міжнародного 
союзу електрозв’язку  вказує, що рівні максимальних потужностей визначаються кожною 
Адміністрацією країни-члена МСЕ. Окрім того, максимальні потужності для смуги частот УКХ 
діапазонів, як правило, обмежені параметрами обладнання, а їх значення зазвичай нижче 
дозволеного Адміністрацією. І тут теж явна нестиковка, тому що, наприклад, навіть переносні 
станції Ваофенг на 144 і 430 мгц мають максимальну потужність 8 ват, а запропонований 
Регламент дозволяє тільки 5 ват. І це не кажучи вже про промислові стацінарні станції, які 
мають потужність 50 ват і більше.  

Більше того, потужність АРС таблицею 12 Додатку 2 обмежена тільки 40, 100 і 200 
ватами для усіх трьох категорій (радіоаматор, початківець, учень), а на УКХ взагалі 
тільки 5 ватт для усіх трьох категорій, немає нових діапазонів рекомендованих МСЕ для 
1 регіону 472 – 479 кГц, 5.250 – 5.450 МГц, 38-40 Мгц, розширення діапазону 50 мгц до 54 
мгц, 69.900 – 70.500 МГц, 1296 Мгц, тощо.  І це тільки невелика частина зауважень до 
запропонованого проекту Регламента. 

Але найбільш вражає той факт, що запропонований текст Регламенту не тільки не 
наближає нас за параметрами потужностей та діапазонів до Регламентів країн Європейського 
союзу, але й створить передумови майже повного зникнення радіоаматорства в Україні. Чого 
варто тільки та обставина, що впровадження в дію норм частин 5 та 6 нового Регламенту 
поставить кожного із радіоаматорів України перед необхідністю отримати  довідку про здачу 
іспитів за екзаменаційними білетами, 

6.4. Особа, яка має намір експлуатувати АРС, особисто через уповноважений ним орган 
або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до філії УДЦР (далі – Філії) 
відповідного адміністративнотериторіального регіону за зареєстрованим місцем проживання із 
замовленням на отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС (додаток 9). ..... 

6.4.1. До замовлення про отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС 
додаються: довідка про складання кваліфікаційного іспиту; 
декларація про відповідність технічних характеристик РО зі складу АРС характеристикам 
типових аматорських систем з висновком КТК; 

Громадська організація 
„Вінницький обласний спортивно-

технічний радіоклуб” 
Поштова адреса: 21014, м. Вінниця, а/с 13 
Тел.096-890-50-29  е-майл: walmar@ua.fm 



6.4.3. Подані документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим 
формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність 
характеристикам аматорських систем. 

Інакше кажучи, щоб отримати відповідний гармонізований експлуатаційний документ 
радіоаматора, усі діючі радіоаматори України, у кого завершився термін попередньої 
ліцензії (а можливо й усі одночасно, за бажанням НКЕК),  будуть змушені знову здати 
певні іспити, для того щоб отримати відповідну довідку а в подальшому і 
гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора від УДЦР. 

Судячи з усього, якщо цей Регламент буде прийнятий в існуючому вигляді, то 
враховуючи вік більшої частини радіоаматорів України (із „радіохуліганським” минулим 60—70 
років 20-го століття) то напрошується один логічний висновок – українське радіоаматорство на 
задекларованому шляху в Європейський союз буде знищене назавжди!!!  

Враховуючи вищевикладене 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 нас про час, місце та можливість відеофіксації проведення 
розгляду (бажано 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: Марценюк Валерій 
Пантелеймонович, м.Вінниця, а/с 13 індекс 21014, а також в копії на електронну пошту 
walmar@ua.fm. 

 
За дорученням ініціативної групи радіоаматорів України у складі П.Тарсовича  

UT1KY, В.Новіцького UT7IO,  С.Волошина UT8IAI, В.Гнатовського UT7NS. 
 

Голова ради Вінницького обласного радіоклубу, к.т.н., головний редактор газети 

„Радіоінформ”                       Валерій Марценюк, UT8NV.  
    10 листопада 2022 року. 

 


