
Про Регламент і не тільки 
 
З листопада 2020 року в радіоаматорському середовищі йде обговорення проекту 

нових змін до «Регламенту радіоаматорського зв’язку України. Попередні зміни були 
внесені до регламенту у 2018 році практично без жодного обговорення на догоду 
чиновникам Національної комісії із зв’язку та інформатизації. Однак цього разу таке не 
вдалося зробити і потягнуло за собою ряд звернень радіоаматорських організацій на 
адресу комісії. По факту ці звернення на даний момент часу призвели тільки до ряду 
відписок в дусі чинної системи влади . Отримана така відписка і на звернення ради 
громадської організації «Вінницький обласний спортивно-технгічний радіоклуб».  У своїй 
заяві  ми ставили запитання щодо введення нових діапазонів частот і розширення 
існуючих, а також щодо підвищення дозволеної потужності (повний тест заяви дивись у 
розділі новин сайту www.mwp.pp.ua  під назвою „Про регламент і не тільки”). З відповіді 
Нацкомісії за підписом її члена Олександра Бісюка випливає, що жодних нових частот 
найближчим часом нам не бачити, тому що вони дуже потрібні бізнес-структурам. 
Відносно ж потужності, то чиновники Нацкомісії дуже переймаються за українських 
радіоаматорів і от що пишуть: 

  =Зазначене питання має ряд невирішених аспектів: технічних та 
експлуатаційних умов користування радіочастотним ресурсом, необхідних для 
уникнення радіозавад та дотримання вимог законодавства щодо захисту - -
населення від^внливу. „електромагнітних випромінювань радіообладнання. Крім 
того, того, підвищення дозволених потужностей може мати довгострокові негативні 
наслідки зацікавленості радіоаматорів у досягненні певних' результатів 
самонавчання, переговорного зв'язку і технічних досліджень не через 
удосконалення техніки конструювання станцій, антен, узгодженню антен із вхідним 
та вихідним трактом трансівера, а шляхом застосування підсилювачів потужності... 
(повний текст відписки дивись на вищенаведеним посиланням)= 

Ото виявляється не більше і не менше. Ото, якщо українські радіоаматори 
отримають ці 500 чи 1000 ват, то зовсім перестануть займатись самовдосконаленням  а 
тому не зможуть конкурувати із радіоаматорами Європи та США, де такі потужності давно 
запроваджені для окремих категорій аматорів!!! 

З наведеного тексту відписки можна зробити тільки один висновок – у чиновників 
НКРЗІ своє бачення проблеми і воно зовсім не співпадає із нашим, радіоаматорським, 
тому що ми не маємо тих ресурсів, які є у розпорядженні бізнес-структур. А нам 
залишається одне – скаржитись у ту інстанцію, яка і призначила цю „дуже соціально 
відповідальну” комісію” Указами  №469 від 2 вересня 2013 року та №862 від 7 листопада 
2014 року  за підписом  тодішнього „президента” Віктора Януковича. Тому закликаю тих, 
кому не байдужа доля українського радіоаматорства, зголоситись у групу таких скаржників 
для підготовки акції „За Регламент”. 

 
Голова ради ГО „ВОСТР” Валерій Марценюк, UT8NV, емайл ut8nv@ukr.nеt  
                                             27 січня 2021 року, Вінниця 
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Тема: Щодо проекту змін до  
Регламенту аматорського радіозв'язку України  

 
ЗВЕРНЕННЯ 

 
Відповідно до п.12 „Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2020 рік” НКРЗІ передбачена підготовка нової редакції Регламенту аматорського 
радіозв'язку України (далі - Проекту) з метою досягнення європейського рівня 
радіоаматорства в Україні. Поділяючи позицію ініціаторів проекту нової редакції 
Регламенту щодо необхідності імплементації актів права Європейського Союзу в 
діючій нормативно-правовий акт України, а також враховуючи світової позитивний 
досвід з цього питання,  на підставі частини другої ст.3. Закону України "Про 
звернення громадян" вимагаю врахування пропозицій та зауважень 
радіоаматорських організацій спрямованих на вдосконалення правової і технічної 
бази використання радіочастотного ресурсу радіоаматорами України.  

Просимо врахувати необхідність проведення імплементації міжнародних 
актів перш за все у частині: 

1) Введення смуг частот: 472 – 479 кГц; 5.3515 – 5.3665 МГц; 69.900 – 70.500 
МГц; 1240 – 1300 МГц; 2300 – 2450 МГц;  3400 – 3410 МГц;  

2) Розширення смуги частот: 50.080 – 50.280 МГц – до 50.000 – 52.000 МГц 
3) Збільшення вихідної потужності:  
Для кваліфікації А: до 1000 Вт – на частотах до 440 МГц; до 100 Вт – на 

частотах вище 440 МГц. 
Для кваліфікації B: до 200 Вт – на частотах до 440 МГц; до 50 Вт – на 

частотах вище 440 МГц. 
Для кваліфікації C: до 50 Вт – на частотах до 440 МГц; до 10 Вт – на частотах 

вище 440 МГц. 
4) Введення поняття „гостьового оператора” для забезпечення можливості 

роботи на індивідуальній радіостанції категорії А операторів без категорії.   
Прошу розглянути пропозиції та повідомити про своє рішення згідно термінів 

встановлених статтею 20 Закону України „Про звернення громадян” на мою 
поштову адресу: Марценюк Валерій Пантелеймонович, м.Вінниця, а\с13 інд.21014. 

 
З повагою, за дорученням  Ради ГО „Вінницький обласний 

спортивно-технічний радіоклуб” 
голова ради, к.т.н.  Валерій Марценюе, 

 тел.096-890-50-29, дата 24.11.2020р. 

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 



 
 
 



 


