
ПРОТОКОЛ № 2-19
РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»

м. Київ 06 червня 2019 р.

Засідання Ради ГО ЛРУ проводилось заочно з використанням технічних засобів зв'язку -  
електронна пошта.

На засіданні Ради ГО ЛРУ присутні та приймали участь у голосуванні:

1. Чернобров Костянтин Васильович, иК2АМ
2. Роганов Андрій Валентинович, икіСВО
3. Степанов Сергій Миколайович, иК5ГЕО
4. Компанієць Валерій Миколайович, ІІУІНУ
5. Марценюк В'ячеслав Григорович, иТ8НТ
6. Сєріков Ігор Дмитрович, иТ7ЦГ
7. Городній Костянтин Миколайович, иХОКК
8. Марцинюк Олег Іванович, иК5ТМ
9. Майборода Сергій Володимирович, иТ5и0\Л/
10. Радул Володимир Петрович, иЗОУК
11. Дереторський Ігор Валерійович, ІЯ7УО
12. Матвійчук Валерій Миколайович, иЗЗит
13. Бондаревський Роман Анатолійович, ІІУБЕІІК
14. Чудний Олександр Олександрович, и252У
15. Сопільник Геннадій Славомирович, иТОЕМ і
16. Піно Віктор Федорович, иУ5УА

Всього участь в засіданні Ради ГО ЛРУ прийняли - 16 членів Ради, що становить 100,00% від 
загальної кількості членів Ради ГО ЛРУ на дату засідання. Засідання повноважне відповідно до 
п.п.4.4, 4.7. Положення «Про Раду ГО ЛРУ».

Голосування проводилось методом письмового персонального голосування по питанням 
порядку денного через електронну пошту 04-06 червня 2019р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про пільги для членів ГО ЛРУ.
2. Розгляд заяви на вступ в ГО ЛРУ від Степаненка Володимира Антоновича,и21КК
3. Внесення змін в « Положення про 05І-бюро ГО ЛРУ».

По першому питанню порядку денного:

Виконавчий комітет ГО ЛРУ вніс пропозицію встановити пільгу -  звільнити від сплати річних 
членських внесків наступні категорії членів ГО ЛРУ:
- школярі віком від 14 до 19 років;
- інваліди 1 та 2 груп.

На голосування поставлено питання:
«Хто за те, щоб звільнити від сплати річного членського внеску наступні категорії членів ГО ЛРУ:

• школярі віком від 14 до 19 років;
• інваліди 1 та 2 груп.» *"



Результати голосування: 16- голосів «Так»
0 -  голосів «Проти»
0 - голос «Утримався»

Вирішили:
Звільнити від сплати річного членського внеску наступні категорії членів ГО ЛРУ:
• школярі віком від 14 до 19 років;
• інваліди 1 та 2 груп.»

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного:

Розглянули заяву на вступ в ГО ЛРУ від Степаненка Володимира Антоновича, UZ1RR

На голосування поставлено питання;
"Хто за те, ідоб прийняти в члени ГО ЛРУ Степаненка Володимира Антоновича, UZ1RR "

Результати голосування: 6 -  голосів «Так»
б - голосів «Проти»
4 -  голоси «Утримався»

Рішення не прийняте.

По третьому питанню порядку денного:

Внесено пропозицію, щодо уточнення визначення «дитячі колективні радіостанції» у 
«Положенні про QSl-бюро ГО ЛРУ».

»

На голосування поставлено питання:
Внести наступні зміни у «Положення про QSl-бюро ГО ЛРУ» - 

« - дитячі колективні радіостанції -  це колективні радіостанції, що належать загальноосвітнім 
навчальним закладам або науково-технічним позашкільним навчальним закладам, операторами 
яких є учні у віці до 19 років. Для підтвердження статусу дитячої колективної радіостанції, QSL 
бюро надається копія дозволу на експлуатацію АРС.»

Результати голосування: 16- голосів «Так»
0 -  голосів «Проти»
0 - голосів «Утримались»

Вирішили:
 ̂ Внести наступні зміни у «Положення про QSl-бюро ГО Л Р У » - 

« - дитячі колективні радіостанції -  це колективні радіостанції, що належать загальноосвітнім 
навчальним закладам або науково-технічним позашкільним навчальним закладам, операторами 
яких є учні у віці до 19 років. Для підтвердження статусу дитячої колективної радіостанції, QSL 
бюро надається копія дозволу на експлуатацію АРС.»

Рішення прийняте.

Голова Ради ГО ЛРУ Майборода С.В., UT5UGW


