ПРОТОКОЛ № 9
засідання Президії громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”
від 29 червня 2016 року

м. Київ

Входять до Президії Спілки – 4 особи.
Присутні – 4 особи.
Президія Спілки правомочна приймати рішення.
Запрошені: начальник ЩСЛ-бюро ГС ВРЛ Процайло І.І., керівник відокремленого
підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" в м. Суми, Сумської
області Ковальов В.П.
Засідання Президії Спілки відповідно до частини 5 п. 1 ст. 11 Закону України «Про
громадські об’єднання» та відповідно до пункту 6.1 Статуту Спілки проведено за допомогою
засобів зв’язку в єдиної мережі електронної пошти Інтернет голосування.
Електрона поштова розсилка здійснена за списком Президії Спілки на усіх 4 членів
Президії. 4 члена Президії Спілки з 4 підтвердили своїм голосуванням участь в засіданні.
Голова засідання – Президент ВРЛ Зельдін І.Л.
Секретар засідання – Відповідальний секретар Пащенко В.І.
Порядок денний:
1. Про затвердження порядку денного засідання.
Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л.
2. Про вступ громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" до міжнародної
організації "Європейська організація радіоаматорів" (англійською мовою: "European Radio
Amateurs' Organization" або скорочено - EURAO).
Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л.
Співдоповідач: Начальник ЩСЛ-бюро ГС ВРЛ Процайло І.І.
3. Про скликання позачергового засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ та визначення
порядку денного засідання.
Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л.
4. Про прийняття в члени ГС ВРЛ фізичних осіб.
Доповідач: Відповідальний секретар Пащенко В.І.
5. Про виконання п. 4 рішення Координаційної Ради ГС ВРЛ протокол № 2 від 10.05.2016
щодо відрядження членів ГС ВРЛ на радіоаматорську виставку у Фридрихсхафен, ФРН.
Доповідач: Перший віце-президент – Директор Штаб-квартири ГС ВРЛ Ананьєв О.В.
1. Про затвердження порядку денного засідання
СЛУХАЛИ:
Зельдіна І.Л., якій запропонував порядок денний засідання, наведений вище. На розгляд
винесено п'ять питань.
ВИСТУПИЛИ:
Кияниця С.В. запропонував затвердити порядок денний засідання з п'ятьох питань.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити наведений вище порядок денний засідання з п'ятьох питань.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
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2. Про вступ громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" до міжнародної
організації "Європейська організація радіоаматорів" (англійською мовою: "European
Radio Amateurs' Organization" або скорочено - EURAO)
СЛУХАЛИ:
Зельдін І.Л. повідомив, що до Штаб-квартири ГС ВРЛ звернулися керівники
міжнародної організації "Європейська організація радіоаматорів" (англійською мовою:
"European Radio Amateurs' Organization" або скорочено - EURAO) з пропозицією про вступ в
зазначену міжнародну організацію. В ході ознайомлення з міжнародною організацією
EURAO представлені необхідні документи та наданий сайт для ознайомлення з їх
діяльністю.
Коротко про NGO EURAO:
Місце реєстрації NGO EURAO – Франція.
Сайт EURAO: http://www.eurao.org/
Статут англійською мовою та вільний перевод додаються.
ЩСЛ-сервіс: http://www.eurobureauqsl.org/. Має 16 базових місць доступу для
розподілу по всьому світі ЩСЛ-карток.
Фіксований членській внесок від організації до EURAO: http://www.eurao.org/en/node/3
складає 150 євро на рік (станом на 2016 рік) незалежно від кількості членів в організації.
Хто бажає, має право особисто вступити до EURAO, при цьому річний внесок складає
10 євро (таких індивідуалів нараховується зараз понад 10 тис. осіб).
EURAO признана Економічною та Соціальною Радою ООН, подана заявка про повне
визнання EURAO з боку ООН.
Має договори про роботу в СЕРТ та МСЕ (ITU).
Подана заявка про повне визнання EURAO з боку МСЕ (ITU).
Цілі EURAO:
• Для того, щоб бути місцем зустрічі для всіх тих асоціацій незалежних радіоаматорів
по всьому світу, в основному з Європи, зацікавлених в обміні їх діяльності та досвідом,
складання загальних служб, що працюють разом в нових проектах і, звичайно ж, лобіюючи
органи державного управління;
• Представляти радіоаматорів в міжнародних інститутах і допомагати національним та
регіональним асоціаціям здійснювати те ж саме на своєму рівні;
• Створювати та надавати загальні послуги своїм членам, у тому числи з ЩСЛ-обміну;
• Вивчати, застосувати і експериментувати в радіозв'язку у всіх його формах, явищ і
додатків;
• Для поширення ролі, яку радіоаматори можуть грати в суспільстві, особливо в
зв'язку в надзвичайних ситуаціях.;
• Видавати журнали, інформаційні бюлетені, брошури та інші засоби масової
інформації, в яких інтереси Організації, її членів, радіоаматорської служби та
радіоаматорською супутниковою служби займають центральне місце;
• Сприяти правильному застосуванню правил, рішень і рекомендацій, які
приймаються в Європейському Союзі і його держав-членів, МСЕ та іншими офіційними
органами.
EURAO є своя дипломна програма та проводяться спортивні змагання.
В EURAO ведеться робота з молоддю.
EURAO має контакти з багатьма світовими радіоаматорськими громадськими
об'єднаннями, у тому числі з ИАРУ (IARU).
Процайло І.І. повідомив, про роботу ЩСЛ-обміну між членами EURAO, та не тільки
ними, а всіма радіоаматорами. Практично політика EURAO повністю співпадає з політикою
ГС ВРЛ відносно ЩСЛ-карток всіх радіоаматорів:
http://uarl.at.ua/news/politika_gs_vrl_vidnosno_shhsl_kartok_radioamatoriv/2016-06-08-491
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Зельдін І.Л. запропонував рекомендувати Координаційної Раді ГС ВРЛ визначитися
про вступ ГС ВРЛ до міжнародної організації "Європейська організація радіоаматорів"
(англійською мовою: "European Radio Amateurs' Organization" або скорочено - EURAO).
ВИСТУПИЛИ:
Ананьєв О.В. підтримав пропозицію Зельдіна І.Л. та рекомендував начальнику ЩСЛбюро ГС ВРЛ Процайло І.Л. детально здійснити контакти з відповідальним за ЩСЛ-сервіс в
EURAO.
Кияниця С.В. підтримав пропозицію Зельдіна І.Л. та зазначив, що вступ до
міжнародної організації EURAO, заснованої на сучасних вимогах розвитку суспільства та
демократії, має перспективи для зміцнення міжнародних контактів між радіоаматорами на
принципах взаємної поваги (HAM SPIRIT) та без розподілу за ЩСЛ-картками радіоаматорів
в залежності від вступу або перебування в тої або іншої громадської організації.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Координаційної Раді ГС ВРЛ визначитися про вступ ГС ВРЛ до
міжнародної організації "Європейська організація радіоаматорів" (англійською мовою:
"European Radio Amateurs' Organization" або скорочено - EURAO).
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
3. Про скликання позачергового засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ та визначення
порядку денного засідання
СЛУХАЛИ:
Зельдін І.Л. повідомив, що відповідно до розділу Х Статуту, Спілка має право
здійснювати міжнародну співпрацю, зв'язки та діяльність. Міжнародна діяльність Спілки
здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а
також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам
міжнародного права.
Відповідно до п. 5.8.4. Статуту ГС ВРЛ Координаційна Рада має повноваження щодо
визначення представництва Спілки в міжнародних організаціях.
З огляду на зазначене пропонується:
1. Скликати позачергове засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ 10 липня 2016 року.
2. Внести на порядок денний питання:
- про затвердження порядку денного засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ.
- про вступ ГС ВРЛ до міжнародної громадської організації "Європейська організація
радіоаматорів" (англійською мовою: "European Radio Amateurs' Organization" або скорочено EURAO) та у разі визначення про вступ і прийняття ГС ВЛР до міжнародної організації,
надання дозволу про сплату членського внеску.
3. Позачергове засідання Координаційної Ради провести у вигляді скап-конференції та
шляхом електронного поштового голосування (за зручним способом для членів
Координаційної Ради). Скайп-конференцію розпочати о 21.00 10.07.2016 за українським
часом. Електронне почтове голосування розпочати з 8.00 10.07.2016.
4. Доручити технічне адміністрування проведення скап-конференції віце-президенту
ГС ВРЛ Кияниці С.В. До початку скап-конференції (до 09.07.2016) членам Координаційної
Ради провести з Кияницею С.В. уточнення своїх електронних скап-адрес.
5. Доручити технічне адміністрування по збору та підрахунку результатів голосування
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з використанням електронної пошти Відповідальному секретарю ГС ВРЛ Пащенко В.І.
6. Ведення позачергового засідання Координаційної Ради доручити Президенту ГС
ВРЛ Зельдіну І.Л.
ВИСТУПИЛИ:
Пащенко В.І. підтримав пропозиції Зельдіна І.Л., зазначивши, що було б доцільне
Президенту ГС ВРЛ на період до початку проведення позачергового засідання
Координаційної Ради в рефлекторі КР ГС ВРЛ відкрити гарячу лінію для обговорення та
відповідей членів Координаційної Ради щодо вступу ГС ВРЛ до EURAO.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Скликати позачергове засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ 10 липня 2016
року.
3.2. Винести на порядок денний питання:
- про затвердження порядку денного засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ.
- про вступ ГС ВРЛ до міжнародної громадської організації "Європейська організація
радіоаматорів" (англійською мовою: "European Radio Amateurs' Organization" або скорочено EURAO) та у разі визначення про вступ і прийняття ГС ВЛР до міжнародної організації,
надання дозволу про сплату членського внеску.
3.3. Позачергове засідання Координаційної Ради провести у вигляді скап-конференції
та шляхом електронного поштового голосування (за зручним обранням членів
Координаційної Ради). Скайп-конференцію розпочати о 21.00 10.07.2016 за українським
часом. Електронне почтове голосування розпочати з 8.00 10.07.2016.
3.4. Доручити технічне адміністрування проведення скап-конференції віце-президенту
ГС ВРЛ Кияниці С.В. До початку скап-конференції (до 09.07.2016) членам Координаційної
Ради провести з Кияницею С.В. уточнення своїх електронних скап-адрес.
3.5. Доручити технічне адміністрування по збору та підрахунку результатів
голосування з використанням електронної пошти віце-президенту – відповідальному
секретарю ГС ВРЛ Пащенко В.І.
3.6. Ведення позачергового засідання Координаційної Ради доручити Президенту ГС
ВРЛ Зельдіну І.Л.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
4. Про прийняття в члени ГС ВРЛ фізичних осіб
СЛУХАЛИ:
Пащенко В.І. повідомив, що до Штаб-квартири ГС ВРЛ надійшли первинні реєстри з
трьох учасників та відокремлених підрозділів ГС ВРЛ з відповідними запропонованими
індивідуальними членськими номерами ГС ВРЛ (додається за списком фізичних осіб).
Пропонується прийняти в члени ГС ВРЛ зазначених фізичних осіб і присвоїти відповідні
членські номери ГС ВРЛ відповідно до Статуту ГС ВРЛ та Положення про організацію
реєстру членів та учасників ГС ВРЛ.
ВИСТУПИЛИ:
Ананьєв О.В. підтримав пропозицію Пащенко В.І.
Зельдін І.Л. підтримав пропозицію Пащенко В.І. та зазначив, що керівники учасників і
відокремлених підрозділів повільно складають первинні реєстрі членів ГС ВРЛ з
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присвоєнням членських номерів ГС ВРЛ, запропонував включити пункт в рішення по цьому
питанню: Керівникам учасників та відокремлених підрозділів ГС ВРЛ у місячний термін
надати до Штаб-квартири ГС ВРЛ (на електронну пошту Пащенко В.І.) первинні реєстри
членів ГС ВРЛ.
Кияниця С.В. підтримав пропозицію Пащенко В.І. та Зельдіна І.Л. та вніс уточнення
про надання первинних реєстрів, а саме, що це стосується всіх керівників учасників Спілки
та керівників відокремлених підрозділів, чиї підрозділи пройшли повну реєстрацію в
Державному реєстрі юридичної особи – ГС ВРЛ, тобто отримали всі необхідні реквізити для
діяльності.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Прийняти в члени ГС ВРЛ фізичних осіб за списком та присвоїти відповідні
індивідуальні членські номери ГС ВРЛ.
4.2. Керівникам учасників та керівникам відокремлених підрозділів ГС ВРЛ, чиї
підрозділи пройшли повну реєстрацію в Державному реєстрі юридичної особи – ГС ВРЛ, у
місячний термін надати до Штаб-квартири ГС ВРЛ (на електронну пошту Пащенко В.І.)
первинні реєстри членів ГС ВРЛ.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
5. Про виконання п. 4 рішення Координаційної Ради ГС ВРЛ протокол № 2 від
10.05.2016 щодо відрядження членів ГС ВРЛ на радіоаматорську виставку
у м. Фридрихсхафен, ФРН
СЛУХАЛИ:
Ананьєв О.В. повідомив, що на виконання п. 4 рішення Координаційної Ради ГС ВРЛ
протокол № 2 від 10.05.2016 група радіоаматорів від ГС ВРЛ у складі Першого віцепрезидента – Директора Штаб-квартири ГС ВРЛ Ананьєва О.В., керівника відокремленого
підрозділу громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга" в м. Суми, Сумської
області Ковальова В.П., члена ГС ВРЛ Нечитайлов Д.М. та інших радіоаматорів з України
здійснила за власний кошт відрядження для участи в радіоаматорській виставці
у м. Фридрихсхафен, ФРН та презентації діяльності ГС ВРЛ. В ході роботи виставки
відбулися зустрічі з керівниками та провідними представниками радіоаматорів понад 18
країн світу (у тому числі з Президентами IARU 1 reg та IARU 2 reg, з Польщі, ФРН, Австрії,
Чехії, Словаччини, Румунії, Великої Британії, Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Греції,
колишніх пострадянських республік тощо). В ході зустрічей біла презентована громадська
спілка ГС ВРЛ її цілі, завдання та діяльність. Обговорені заходи, що відбуваються в Україні з
питань розширення та додаткового отримання радіоаматорських діапазонів відповідно до
рекомендацій МСЄ (ITU), які знайшли підтримку практично всіма представниками
радіоаматорського світу. Безумовна підтримка всіх була висловлена політики, запровадженої
ГС ВРЛ відносно ЩСЛ обміну, зокрема про безпроблемне отримання всіма радіоаматорами
не залежно від членства в громадських організаціях України ЩСЛ-карток. Цікавий досвід
АРРЛ щодо безпроблемного отримання ЩСЛ-карток, про який розповили радіоаматори
США. Зустрічі пройшли у дружній та зацікавленій обстановки. Отримані та привезені в
Україну поштові відправлення ЩСЛ-карток, які будуть направлені через ЩСЛ-бюро ГС ВРЛ
у відповідні ЩСЛ-бюро на місцях для вручення радіоаматорам. В цілому, на даному етапі,
цілі презентації ГС ВРЛ в радіоаматорських країнах світу досягнути.
УХВАЛИЛИ:
5.1. Взяти інформацію Першого віце-президента – Директора Штаб-квартири ГС ВРЛ
Ананьєва О.В. до відома.
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5.2. Вважати, що п. 4. рішення Координаційної Ради ГС ВРЛ протокол № 2 від
10.05.2016 щодо презентації ГС ВРЛ під час проведення міжнародної радіоаматорській
виставці у м. Фридрихсхафен, ФРН, виконаній без витрат коштів ГС ВРЛ.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
Голова засідання

Зельдін І.Л.

Секретар засідання

Пащенко В.І.
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