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      Шановний пане Олександре!

     Відокремлений підрозділ Громадської спілки Всеукраїнської Радіоаматорської Ліги України в місті 
Краматорськ Донецькій області, звертається до вас на підставі інформації на сайті УДЦР щодо прийняття 
НКЕК Рішення № 205 від 02 листопада 2022 року Про затвердження Проекту нового регламенту аматорського 
радіозв’язку України та про терміни його обговорення із радіоаматорською громадськістю України (далі–
Регламент). Ознайомившись із текстом проекту нового Регламенту та його додатками є розбіжність з вимогам 1 
району MCE та вимогами відповідних інституцій Європейського Союзу, вступ до якого задекларований в 
Конституції України та Президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно з вимогами 1 району MCE, за прикладом Європейських, других країн (у Польщі 500 - 100 Вт, 
у РФ 1000 – 200 Вт);

Враховуючи вищевикладене ми просимо доповнити новий Регламент наступними (новими) змінами:
1) Глава 3 - додати в Регламент пункт 3.7. , додаток 2, внести зміни в таблицю 13 наступне:

встановити потужність аматорських радіостанцій категорії А, В, С 
на КХ для першої категорії радіостанцій  клас А – 1000 Вт  та   на УКХ - 200 Вт;

                          для другої категорії радіостанцій  клас  В – 250 Вт  та  на УКХ  - 100 Вт;
                         для третьої категорії радіостанцій клас С - 100 Вт  та  на УКХ - 5 Вт відповідно.
     2)  Глава 3 - додати в Регламент пункт 3.7.1. - Для участі в міжнародних змаганнях на КХ, колективним 

радіостанціям першої категорії клас А, за окремою заявою від відокремлених підрозділів 
всеукраїнських радіоаматорських організацій (ВРЛ,ЛРУ)   на ім’я керівника обласного УДЦР, 
надавати дозвіл на роботу в Міжнародних змаганнях потужністю 1500 ват на КХ та 200 ват на УКХ 
терміном не меньшим чим на один рік.

3)  Глава 3 - додати в Регламент пункт 3.17. - Експлуатація вузлів Ехо-лінк (EchoLink), - автоматичні 
радіостанції, які транслюють у режимі   реального часу передачу іншого кореспондента з мережі 
«Internet» здійснювати на підставі спеціальних дозволів (додаток 16);
4) Глава 3 - додати в Регламент пункт 3.18. - Радіоаматори мають право встановлювати антенні 

пристрої на дахах будівель, загального користування, земельних та присадибних ділянках, 
автомобілях за наявності відповідного чинного дозволу УДЦР на право роботи в ефірі та за 
потреби, узгодження з відповідними обслуговуючими організаціями цих будівель. 

      Прошу застосувати при розгляді цього звернення норми статті 18, статті 20  Закону України «Про 
звернення громадян» та надати відповідь на електронну пошту us7io@ukr.net.

                     Голова 
відокремленого підрозділу ГС ВРЛ
             в м. Краматорськ                            В.М.Новицький
            23.11.2022 року
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