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1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аматорська радіостанція (далі - АРС) - станція аматорської або аматорської 
супутникової служби.

бюро обміну картками-квитанціями про підтвердження радіоаматорського 
зв’язку (далі -  QSL-бюро) структурна одиниця Штаб-квартири громадської організації, що 
забезпечує проведення обміну картками-квитанціями про підтвердження радіоаматорського зв’язку 
між операторами АРС;

картка-квитанція про підтвердження радіоаматорського зв’язку (далі - QSL- 
картка) -  це квитанція довільної форми, що підтверджує проведення сеансу аматорського 
радіозв'язку, у якій вказуються: час та дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, 
номінал частоти, клас випромінювання та якість зв'язку.

оператор АРС - особа, яка набула право на експлуатацію АРС; 
позивний сигнал - розпізнавальний сигнал передачі АРС, який передається при 

здійсненні радіозв'язку для ідентифікації цієї АРС;
дитячі колективні радіостанції -  це колективні радіостанції, що належать 

загальноосвітнім навчальним закладам або науково-технічним позашкільним навчальним 
закладам, операторами яких є учні у віці до 18 років.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у інших чинних 
нормативних та нормативно-правових актах.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. ГО «Ліга Радіоаматорів України» ( далі - ЛРУ) згідно з п.3.3.4. Статуту ЛРУ здійснює 
забезпечення обміну операторів АРС QSL-картками шляхом організації роботи QSL-бюро на 
підставі даного «Положення про QSL-бюро ГО ЛРУ» та нормативних документів Міжнародного 
радіоаматорського союзу (IARU), якими врегульовано основні принципи та засади міжнародної 
частини такого обміну.

2.2. QSL-бюро є структурним підрозділом Штаб-квартири Виконавчого комітету ГО ЛРУ, діє в 
межах Статуту ГО ЛРУ.

2.3. QSL-бюро працює у єдиній структурі міжнародного обміну QSL-картками, що створена 
та координується Міжнародним радіоаматорським союзом (IARU).

2.4. QSL-бюро розміщується за адресою Штаб-кварти ЛРУ:
03057, м. Київ, Проспект Перемоги, 52/2, оф.29

2.5. Офіційна поштова адреса QSL-бюро :
01001, м. Київ-1, а/с 56, ГО ЛРУ.

Англійською мовою:
UARL , P.O.Box 56, Kyiv-1, 01001, Ukraine

Поштова адреса для отримання та відправлення через мережу ПАТ «Укрпошти»:
03047, м. Київ, Проспект Перемоги, 50, ГО ЛРУ «UARL»

2.6. QSL-бюро не надає послуг поштового зв’язку.
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2.7. Пересилання QSL-карток здійснюється на підставі укладених договорів з 
постачальниками послуг поштового зв’язку.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ QSL- БЮРО ЯРУ

3.1. Обмін QSL-картками ( отримання та надсилання їх в національні QSL-бюро інших країн) 
через QSL-бюро ГО ЛРУ мають право здійснювати:

- члени ГО ЛРУ, на підставі п. 4.7.1.7 Статуту ГО ЛРУ;
- АРС колективного користування, які відносяться до дитячих колективних радіостанцій 

та АРС колективного користування керівники яких є членами ГО ЛРУ.
На підставі рішення Ради ГО ЛРУ №3/1-16 від 28.04.2016р., не члени ГО ЛРУ мають 

можливість користуватися QSL-обміном через QSL-бюро ГО ЛРУ за умови їх особистого 
звернення до ГО ЛРУ у формі заяви ( Додаток №2 до даного Положення) з приводу надати їм таку 
можливість при отриманні добровільного благодійного внеску на фінансування діяльності ГО ЛРУ 
у розмірі не менше ніж розмір річного членського внеску у поточному році.

3.2. QSL-бюро виконує наступні функції:
3.2.1. Отримування QSL-карток для операторів АРС України на поштові адреси 

(абонентську скриньку), вказані в п.2.5. даного Положення;
3.2.2. Сортування отриманих QSL-карток у відповідності до затвердженого Виконавчим 

комітетом ГО ЛРУ переліку позивних сигналів операторів АРС, що мають право здійснювати обмін 
QSL-картками через QSL-бюро у поточному році, у розрізі відокремлених підрозділів ГО ЛРУ.

3.2.3. Сортування отриманих QSL-карток у відповідності до затвердженого Виконавчим 
комітетом ЛРУ переліку позивних сигналів операторів АРС, що мають право здійснювати обмін 
QSL-картками через QSL-бюро у поточному році, у порядку індивідуального обслуговування.

3.2.4. Відправка QSL-карток через відповідні відокремлені підрозділи;
3.2.5. Індивідуальна відправка QSL-карток;
3.2.6. Отримання, сортування QSL-карток для відправлення в зарубіжні країни, через 

систему QSL-бюро національних радіоаматорських організацій -  членів Міжнародного 
радіоаматорського союзу (IARU);

3.3. Перший Віце-Президент - керівник Штаб-квартири ГО ЛРУ надає керівнику QSL-бюро 
перелік позивних сигналів операторів АРС, що мають право здійснювати обмін QSL-картками через 
QSL-бюро у наступному році в строк не пізніше 10 календарних днів з дати затвердження такого 
переліку Виконавчим комітетом ГО ЛРУ

3.4. Перелік позивних сигналів операторів АРС, що мають право здійснювати обмін QSL- 
картками через QSL-бюро повинен містити наступні дані:
- позивний (-ні) сигнал (-и) АРС;
- назву відокремленого підрозділу, через який спрямовуються QSL-картки або відмітка про 
індивідуальне обслуговування.

3.5. QSL-бюро здійснює сортування QSL-карток тільки у відповідності до затвердженого 
Виконавчим комітетом ГО ЛРУ переліку.

3.6. Керівники відокремлених підрозділів ГО ЛРУ письмово подають керівнику QSL-бюро 
інформацію про осіб, яким доручається отримувати QSL-картки для даного відокремленого 
підрозділу.

3.7. Отримання QSL-карток через QSL-бюро ГО ЛРУ:
3.7.1 .Отримання QSL-карток через QSL-бюро може здійснюватися представниками 

відокремлених підрозділів самостійно у м Києві або шляхом надсилання QSL-карток на адресу 
відокремлених підрозділів через спеціалізовані установи кур’єрського / поштового зв’язку: ТОВ 
«Нова пошта», ПАТ «Укрпошта», за умови, що одержувач самостійно сплачує вартість 
транспортних витрат під час одержання відправлення

3.7.2. У разі надходженні до QSL-бюро QSL-карток для операторів АРС, які не є членами ГО 
ЛРУ та не звертались з приводу здійснення QSL-обміну згідно умов п. 3.1. цього Положення, ГО 
ЛРУ не несе відповідальності за такі картки та не зберігає їх більш ніж три місяці з моменту 
отримання.

У разі наявності коштів на поштові послуги, такі картки повертаються кореспондентам на 
адресу їх національного QSL-бюро.
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3.7.3. QSL-бюро не несе зобов’язань по відповідальному зберіганню QSL-карток, вказаних в 
п.3.7.2. даного Положення та не приймає претензій у випадку, якщо такі QSL-картки були 
пошкоджені або втрачені в силу тих чи інших обставин.

3.7.4. У випадку надходження на адресу QSL-бюро поштового відправлення із 
вказаним позивним сигналом оператора АРС, який має право здійснювати обмін QSL-картками в 
QSL-бюро, відправлення не відкривається і передається відповідно до п.3.7.1.та 3.2.5.

3.8. Відправка QSL-карток через QSL-бюро на адресу зарубіжних радіоаматорських 
організацій здійснюється лише при наявності в них діючого QSL-бюро. Штаб-квартира ЛРУ на 
офіційному сайті ГО ЛРУ інформує радіоаматорів про наявність QSL-бюро у різних країнах світу. 
Періодичність відправки QSL-карток на адресу зарубіжних радіоаматорських організацій залежить 
від обсягу сформованого відправлення, але не менше одного разу на календарний рік в кожну 
країну в якій є діюче QSL-бюро.

3.9. QSL-картки, які призначені для відправки за кордон чи в межах України, доправляються 
в QSL-бюро представниками відокремлених підрозділів ЛРУ або поштою на адресу QSL-бюро.

3.10. QSL-картки, що надходять в QSL-бюро для відправки за кордон, повинні бути 
розкладені в алфавітному порядку префіксів позивних згідно до списку країн і територій світу за 
умовами дипломної програми DXCC, а для радіоаматорів США додатково - по цифрі в позивному 
від 0 до 9.

3.11. QSL-картки для операторів АРС в межах України повинні бути розкладені за 
областями України (за абеткою).

3.12. При надсиланні QSL-карток для відправки за кордон, відправник зобов’язаний 
проінформувати керівника QSL-бюро шляхом надання заповненої інформаційної довідки, яка 
прикладається до QSL-карток. Інформаційна довідка містить відправника, позивний (-ні), вагу 
відправлення (вагу карток), дату та суму оплати, контактний телефон. Зразок інформаційної 
довідки наведено у Додатку № 1 до даного Положення.

3.13. Оператори АРС, що здійснюють обмін QSL-картками через QSL-бюро та виконують 
функції QSL менеджера (тобто здійснюють відправлення чи отримання QSL-карток для інших 
вітчизняних та/чи зарубіжних операторів АРС) повинні надати в QSL-бюро список позивних, які вони 
планують обслуговувати на протязі календарного року та узгодити умови з Виконавчим комітетом 
відповідно до п.4.7.. Українські оператори АРС, які обслуговуються QSL менеджерами, повинні 
набути права здійснювати обмін QSL-картками через QSL-бюро.

3.14. Оператори АРС, що здійснюють обмін QSL-картками через QSL-бюро і використовують:
- спеціальні позивні сигнали (СПС);
- укорочені позивні сигнали (УПС);
- позивні сигнали АРС колективного користування;
повинні надати керівнику QSL-бюро список позивних сигналів які їм належать.

3.15. QSL-бюро організує відправлення дипломів, призів, нагород учасникам українських та 
міжнародних змагань з радіоспорту, які проводяться ГО ЛРУ.

3.16. QSL-бюро забезпечує ведення реєстру вхідних та вихідних відправлень, з метою 
обліку та контролю фінансових витрат на здійснення своєї діяльності.

3.17. QSL-бюро надає поточну інформацію, щодо кількості вхідних та вихідних відправлень 
на офіційному сайті ГО ЛРУ.

4. УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ QSL-БЮРО ЛРУ

4.1.Організацією роботи QSL-бюро займається Виконавчий комітет в особі Першого віце- 
президента - керівника Штаб-квартири ГО ЛРУ.

4.2. Президент ГО ЛРУ затверджує штатний розпис QSL-бюро в межах, затвердженого 
бюджету, здійснює призначення керівника QSL-бюро та, за потреби, інших штатних співробітників 
та звільняє їх.

4.3. Керівник QSL-бюро може бути штатним співробітником або здійснювати свої функції на 
громадських засадах. Керівник QSL-бюро здійснює оперативне управління діяльністю QSL-бюро, 
координує та контролює роботу QSL-бюро, організує роботу штатних і позаштатних співробітників, 
взаємодіє з поштовими організаціями та керівниками відокремлених підрозділів, індивідуальними 
операторами АРС, що мають право здійснювати обмін QSL-картками через QSL-бюро.

4.4. Керівник QSL-бюро в своїй роботі підзвітний Першому віце-президенту - керівнику Штаб- 
квартири ГО ЛРУ.
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4.5. Фінансування діяльності QSL-бюро здійснюється за рахунок бюджету ГО ЛРУ. 
Додаткове фінансування діяльності QSL-бюро може здійснюватись за рахунок добровільних 
внесків, спонсорської допомоги, пожертвувань та т і.

4.6. Члени ГО ЛРУ, дитячі АРС колективного користування, колективні АРС, керівники яких є 
членами ГО ЛРУ, обслуговуються в QSL-бюро безкоштовно.

4.7. За рішенням Виконавчого комітету для певних категорій радіоаматорів можуть бути 
встановлені інші умови, в тому числі надання пільгових умов користування QSL-бюро.

4.8. Оператори АРС, які не є членами ГО ЛРУ але зробили добровільний внесок на суму не 
меншу розміру річного членського внеску для членів ГО ЛРУ набувають права отримувати QSL- 
картки через QSL-бюро безкоштовно.

4.9. Оператори АРС, що мають право здійснювати обмін QSL-картками через QSL-бюро, 
можуть здійснювати його в індивідуальному порядку, не через відокремлені підрозділи ГО ЛРУ. 
Компенсація додаткових витрат на індивідуальне обслуговування становить додатково 50% 
(п’ятдесят відсотків) від розміру щорічного членського внеску для членів ГО ЛРУ.

4.10. Компенсація додаткових витрат для QSL-менеджера розраховується керівником QSL- 
бюро та затверджується Першим віце-президентом - керівником Штаб-квартири ГО ЛРУ, але не 
менше, як для умов індивідуального обслуговування.

5. КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ВІДПРАВКИ QSL-KAPTOK ЧЕРЕЗ QSL-БЮРО ГО ЛРУ

5.1. Оператор АРС, який відправляє QSL-картки за кордон через QSL-бюро, компенсує 
поштові витрати відповідно до затвердженого Виконавчим комітетом тарифу, які пов’язані з 
формуванням поштових відправлень за кордон та оплатою послуг поштового зв’язку ПАТ 
«Укрпошта».

5.2. Тариф компенсації на оплату відправлення 1 кг QSL-карток розраховується керівником 
QSL-бюро виходячи з діючих тарифів ПАТ «Укрпошта» відповідно до «Граничних тарифів на 
універсальні послуги поштового зв’язку України» наземним транспортом, а в разі відсутності 
можливості такої доставки, то «авіа», та статистичних даних по обсягах відправлення QSL-карток 
у розрізі країн за попередній рік. Розрахунок даного тарифу затверджується Виконавчим комітетом і 
використовується керівником QSL-бюро для розрахунку компенсації вартості поштових послуг при 
відправлені QSL-карток за кордон. Ставка тарифу обов’язково публікується на офіційному сайті 
ГО ЛРУ.

5.3. При зміні на протязі року «Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку 
України», тариф на оплату відправлення 1 кг QSL-карток може бути змінений.

5.4. При зміні «Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку України», 
керівник QSL-бюро зобов’язаний на протязі 10 днів проінформувати користувачів QSL-бюро про 
призупинення відправки QSL-карток за кордон до моменту встановлення та затвердження нового 
тарифу.

5.5. QSL-картки приймаються для обробки та формування поштового відправлення за 
кордон тільки після підтвердження повної оплати компенсаційних витрат.

5.6. Оплата всіх компенсаційних грошових коштів пов’язаних з обміном QSL-картками через 
QSL-бюро, здійснюється у безготівковому порядку на поточний рахунок ГО ЛРУ у банківській 
установі, вказаний на офіційному сайті ГО ЛРУ, з обов’язковим вказанням позивного сигналу АРС 
та призначення платежу.(Зразки заповнення платіжних реквізитів та призначення платежу -  
Додаток № 3 до даного Положення).

5.7. Облік надходження та витрати коштів, пов'язаних з діяльністю QSL-бюро 
відображається у бухгалтерському обліку ГО ЛРУ.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Дане Положення вступає в силу з моменту його затвердження Радою ГО ЛРУ.
6.2. Зміни, доповнення до даного Положення затверджуються Радою ГО ЛРУ.
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Додаток №1

До Положення «Про ОвЬ-бюро
ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА НА ВІДПРАВЛЕННЯ ОБЕ- КАРТОК

Відправник:_________

Позивний: _________

Вага відправлення:__

Дата оплати:_______

Сума оплати: _______

Контактний телефон :

Підпис:____________
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Додаток №2

ПРЕЗИДЕНТУ 
ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»

Кириленко А.П.

До Положення «Про ОБІ_-бюро
ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»

в ід ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

Дата народження:__________________
позивний сигнал___________________
адреса ____________________________

(місце проживання заявника)

Контактний тел. 
e-mail

З А Я В А

Прошу Вас прийняти від мене благодійний внесок на користь ГО «Ліга 
радіоаматорів України» у розмірі_________ грн. ( __ сума прописом______).

Прошу спрямувати перераховані мною грошові кошти для фінансування 
заходів в межах статутної діяльності ГО ЯРУ.

Прошу дозволити користуватися 05І_-обміном через бюро обміну 
радіоаматорськими листівками-підтвердженнями (05І_-бюро) ГО «Ліга радіоаматорів 
України» на індивідуальній основі відповідно до Положення «Про ОБІ-бюро ГО 
ЯРУ».

Додатково повідомляю свої СПС/УПС_________________________________ .

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

(дата)
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Додаток №3

До Положення «Про ОвЬ-бюро
ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»

Зразки заповнення платіжних реквізитів 
та призначення платежу

ПОВІДОМЛЕННЯ
Отримувач платежу ГО Ліга радіоаматорів України

Рахунок
отримувача 26007300744813 Код

отримувача 14361078
Головне Управління по м. Києву та Київській області АТ 
«Ощадбанк», МФО 322669
Платник ______________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові

Касир
Адреса платника

Вид платежу Дата Сума
Благодійний внесок в ГО ЛРУ,

ПОЗИВНИЙ
Підпис платника

ПОВІДОМЛЕННЯ

Касир

Отримувач платежу ГО Ліга радіоаматорів України

оХТвача 26007052637740 ^ „ „ , ича 14361078
РЦ ПАТ КБ «Приватбанк», М Ф О  320649
Платник

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса платника

Вид платежу Дата Сума
Компенсація поштових витрат на 
відправлення ОБІ_ карток,

ПОЗИВНИЙ
Підпис платника
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