
ПРОТОКОЛ № 04-21 

РАДИ ГОРОМАДСКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ «РАДІОКЛУБ КРИВБАСС» 

 

м. Кривий Ріг                            10.04.2021 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. Швидкий А.А., US5EOI. 

6. Сенчуров О.М., UT4EK;  
7. Дикань А.В., UR8EQ 

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

8. Трикозенко О.В., US1EX; 

9. Картавих А.В., UT2EC. 
 

Засідання повноважне відповідно до п. 6.5.4. статуту ГО «Радіоклуб Кривбас». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
1. Інформація про звернення у порядку, визначеному законом, до органів місцевого 

самоврядування (Довгинцівської, Металургійної районних у місті рад. їх посадовим 
особам) з пропозиціями та клопотанням виділити приміщення для ГО  «РАДІОКЛУБ 
КРИВБАС» (голова ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» Сопільник Г.С., UT0EМ) 

 Підготовлені та направлені листи до Металургійної та Довгинцівської районних у місті 
рад. В листах ми інформуємо керівництво та посадових осіб місцевих рад, що в місті 
зареєстрована та діє громадська організація «РАДІОКЛУБ КРИВБАС». Радіоаматори 
радіоклубу одночасно є членами Громадської організації «Ліга радіоаматорів України». 
Державну  реєстрацію ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» проведено Головним територіальним 
управлінням юстиції у Дніпропетровській області 21.11.2017 року. 

Доводимо до відома, що основними напрямками діяльності ГО «РАДІОКЛУБ 
КРИВБАС» є: Пропаганда радіоаматорства, аматорського радіозв’язку і радіоспорту, як 
чинників здорового і активного способу життя і реалізації творчих здібностей, підтримка та 
надання допомоги у створенні та роботі колективних аматорських радіостанцій при школах 
та інших учбових закладах, різноманітних радіоаматорських об’єднань, діяльність яких 
спрямована на розвиток технічної творчості дітей та молоді у сфері радіоаматорства, 
аматорського радіозв’язку та радіоспорту. 

Радіоаматори радіоклубу приймають участь у змаганнях з радіозв’язку національного та 
світового рівня та посідають перші та призові місця. 



ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» є засновником та власником колективної аматорської 
радіостанції з позивним сигналом US4EXO. 

На базі радіоклубу для визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій, що 
зареєстровані в м Кривий Ріг та Криворізькому регіоні, для перевірки технічного стану їх 
аматорських радіостанцій (далі АРС), на виконання вимог п. 5.2 та 5.3 Регламенту 
аматорського радіозв’язку України, який затверджений Рішенням НКРЗ від 21.10.2010 року 
№ 475, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.02.2011 року за № 205/18943, діє 
кваліфікаційно-технічна комісія з визначення кваліфікації операторів АРС та технічного 
стану АРС. 

Щорічно у лютому місяці ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» організовує та проводить  
змагання з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях «Кубок Кривбасу», 
присвячені дню визволення Кривого Рогу. 

Також було звернення до районних рад з проханням надати всебічну підтримку з надання 
відповідного приміщення в установах району. 

 

Члени ради  підтримали такий напрямок діяльності  ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС». 
Було прийнято рішення активувати роботу з органами місцевого самоврядування, 
закладами освіти тощо. 

Інформацію прийнято до уваги.  

 

 
Голова Ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС»          п/п        Сопільник Г.С., UT0EM. 


