
ПРОТОКОЛ № 01-21 

РАДИ ГОРОМАДСКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ «РАДІОКЛУБ КРИВБАСС» 

 

м. Кривий Ріг                            08.01.2021 р. 

 

На засіданні Ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» присутні та приймали участь у 
голосуванні: 

1. Сопільник Г.С., UT0EM; 

2. Латиш М.С., UW5EHB; 
3. Дубина В.Ф., UT2EZ; 

4. Дуда М.С., UR5EPM; 
5. Трикозенко О.В., US1EX; 

6. Швидкий А.А., US5EOI. 
Запрошені: 

1. Дикань А.В., UR8EQ 
2. Згода Д.М., UT5EO. 

Відсутні: 
1. Сенчуров О.М., UT4EK; 

2. Картавих А.В., UT2EC. 
Всього участь в засіданні Ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» прийняли - 6 членів Ради.  

Засідання повноважне відповідно до п. 6.5.4. статуту ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
1. Подальші взаємовідносини з Криворізькою радіотехнічною школою. Демонтаж та 

вивіз майна, матеріально-технічної бази ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС», що 
зберігається на колективній АРС UR4EWA Криворізької радіотехнічної школи ТСОУ. 

2. Розгляд пропозиції до введення до складу ради Диканя А.В. UR8EQ. 
 

1. По першому питанню порядку денного  
Слухали: Голову ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» Сопільника Г.С., UT0EM, про 

взаємовідносини з керівництвом  Криворізької радіотехнічної школи ТСОУ. 
На протязі 2020 року голова Ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС», члени Ради Дуда М.С., 

UR5EPM, Латиш М.С., UW5EHB, та радіоаматори клубу Гончаров А.І., US5ECH, Дикань 
А.В., UR8EQ, неодноразово проводили зустрічі з директором Криворізької РТШ Грогуленко 
А.Ю. з приводу розбудови відносин між ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» та Криворізькою 
РТШ на принципах конструктивної співпраці, взаємної поваги, сприяння розвитку 
радіоаматорства та радіоспорту в регіоні, залучення радіоаматорів та творчої молоді м. 
Кривий Ріг до участі в технічних видах спорту та радіоспорті. Кінцевою метою мало б стати 
підписання  УГОДИ про спільну діяльність між Криворізькою радіотехнічною школою 
Товариства сприяння обороні України та громадською організацією «РАДІОКЛУБ 
КРИВБАС», яка була затверджена загальними зборами Протокол №2-20 від 02.02.2020 і в 
тому ж місяці передана директору РТШ.  



Від директора ми не маємо по теперішній час а ні протокола розбіжностей, а ні будь якої 
конструктивної відповіді. 

На противагу позитивним діям радіоаматорів та керівництва радіоклубу, начальником 
колективної АРС РТШ Овчинниковим М.О., UR5EDK, розгорнута компанія дискредитації 
діяльності ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» перед керівництвом криворізької РТШ та 
радіоаматорами Кривого рогу та Криворізького регіону. на адресу діяльності радіоклубу 
ллється безперервний потік брехні, бруду. З великим перешкодами з боку Овчиникова М.О., 
UR5EDK, команда радіоаматорів ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» змогли виїхати та прийняти 
участь у змаганнях на УКХ «Меморіал Володимира Чалапко» та Польовий день. Не буду 
перелічувати всі брудні справи Овчинникова М.О., UR5EDK, та його команди, скажу на 
останнє. Під час зустрічі в приміщенні АРС UR4EWA в серпні місяці 2020 року Овчинников 
М.О., UR5EDK,  мені та Дуді М.С., UR5EPM, прямо заявив що він не вважає себе членом ГО 
«РАДІОКЛУБ КРИВБАС» і докладе всіх зусиль аби директор РТШ не підписав з нами Угоду 
про співпрацю. 

Пропоную складом ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» разом з радіоаматорами                          
ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» провести зустріч з директором РТШ Грогуленко А.Ю. 
Спробувати урегулювати питання співпраці та підписати Угоду про співпрацю. 

В разі не підписання Угоди демонтувати та вивезти майно ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС», 
що зберігається на колективній аматорської радіостанції UR4EWA Криворізької 
радіотехнічної школи, в приміщення колективної АРС ГО «Радіоклуб Кривбас» US4EXO. 

Виступили: 
Латиш М.С., UW5EHB, – я особисто був присутній на зустрічах з директором 

Криворізької РТШ і пропонував йому у разі незгоди з деякими пунктами Угоди надати нам 
протокол розбіжностей. Ми пропонували директору взяти на себе частину видатків та 
відремонтувати приміщення АРС. Натомість ми чули що все гаразд і найближчим часом 
угода буде підписана. 

 Трикозенко О.В., US1EX, – дійсно тільки брехню та брудну лайку можна почути від  
Овчинникова М.О., як на адресу клубу так і радіоаматорів. Підтримую пропозицію голови 
Ради клубу. 

Дуда М.С., UR5EPM, - у лютому 2020 року директору Криворізької РТШ разом з угодою 
про співпрацю був наданий лист, у якому ми просили в робочі часи школи надати вільний 
доступ в приміщення колективної АРС UR4EWA посадових осіб ГО «РАДІОКЛУБ 
КРИВБАС», а саме голови Ради, заступника голови та секретаря. Зазначу це елементарне 
прохання не було виконано. Ключі від АРС у чергового РТШ були відсутні, на що я 
неодноразово зауважував помічнику директора РТШ. Для роботи з документами                                
ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» треба було особисто домовлятися з Овчинниковим М.О., 
UR5EDK.  

В серпні 2020 року з головою ради Сопільником Г.С., UT0EM, запропонували 
Овчинникову М.О., UR5EDK, припинити потік бруду та брехні на адресу клубу та 
співпрацювати у розвитку клубу. На що він відповів, що докладе всіх зусиль аби директор 
Криворізької РТШ не підписав з нами Угоду про співпрацю.   

 Підтримую пропозицію Сопільника Г.С., UT0EM, спробувати урегулювати відносини з 
Криворізькою РТШ та покласти край потоку бруду та брехні від  Овчинникова М.О., 
UR5EDK, як на адресу клубу так і радіоаматорів.   

Інших пропозицій запропоновано не було.  

На голосування поставлено питання: 
складом ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» разом з радіоаматорами ГО «РАДІОКЛУБ 

КРИВБАС» провести зустріч з директором Криворізької РТШ Грогуленко А.Ю. Спробувати 
урегулювати питання співпраці та підписати Угоду про співпрацю. 



В разі не підписання Угоди демонтувати та вивезти майно ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС», 
що зберігається на колективній АРС UR4EWA Криворізької радіотехнічної школи, в 
приміщення колективної АРС ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» US4EXO. 

Результати голосування: «Так» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

2. По другому питанню порядку денного  
Слухали: голову ради ГО «Радіоклубу Кривбас» Сопільника Г.С., UT0EM, який. з метою 

активізації діяльності ради, запропонував ввести до складу Ради ГО  «РАДІОКЛУБ 
КРИВБАС» радіоаматора Диканя А.В.  UR8EQ. 

На голосування поставлено питання:   ввести Диканя А.В.  UR8EQ до складу Ради ГО  
«РАДІОКЛУБ КРИВБАС». По закінченню карантинних обмежень кандидатуру Диканя А.В.  
затвердити на загальних зборах згідно розділу 5.5.3 Статуту ГО  «РАДІОКЛУБ КРИВБАС». 

Результати голосування: «Так» - одностайно. 

Рішення прийнято. 
 
Голова Ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС»  _______п/п______   Сопільник Г.С., UT0EM. 


