
 

Зустріч "Львівському клубу короткохвильовиків 80 
років!" (2006 р.) 

Георгій Чліянц (UY5XE), голова Оргкомітету 

 Переглядаючи свій архів, вирішив з пам'яті відтворити 
історію проведення цієї зустричі. Тим більше, що у 2006 р. ЛКК 
святкував як свій ювілей, так і проведення заочного заходу, 
присвяченого 750-річчю Львова. Дізналися, що у смт. Родатичі 
знаходиться (ще у формальному підпорядкуванні база відпочинку 
заводу ЛОРТА «Сокіл» - 30 км від Львова, недалеко від Городка - 
у бік кордону з Польщею).  
 

 Почалася підготовка. Рада клубу в березні-квітні створила 
Оргкомітет та детальний «План проведення зустричі» на прикінці 
травня. 

 Із членом Оргкомітету Леонідом  Харченко (UT1WL, у 2003 
р. - 3XY1L) поїхали на розвідку. Директор бази нам сказав, що 
для заїзду потрібен дозвіл генерального директора заводу. 
Зателефонували колишньому заміснику генерального директора 
Миколі Ісидоровичу Кашину (UX5EF) та попросили нам допо-
могти. Наступного дня нам зателефонував UX5EF і повідомив, що 
питання вирішено – директору бази надано команду на наш 
прийом. Знову поїздка в Родатичі та узгодження всіх деталей 
(вкл. вартість проживання в будиночках, розконсервація при-
міщення їдальні тощо).  

 Неподалік від бази домовилися в придорожньому кафе про 
доставку в приміщення столової (за нашою заявкою) необхідної 
кількість обідів, організація увечері роботи бару та проведення 
банкету. 



 У вихідні дні члени Оргкомітету підходили до «Круглих 
столів» багатьох областей України з інформацією про проведення 
нашох зустиричі. А один із організаторів т.зв. мережі «Пакетного 
радіозв'язку» (“PR”) в Україні – Віктор Голутвін (UT1WPR) через 
створений ним у Львові BBS (працював на 144 МГц), розсилав цю 
інформацію по даній мережі. 

 У Польщі, у радіоаматорських ЗМІ було опубліковано 
кілька статей з історії ЛКК: у журналах “Swiat Radio”(№5) і  у “MK 
QTC” (№4). Більше того, його видавець - Sylwester Jarkiewicz 
(SP2FAP) надрукував ювілейну поштову картку, частину тиражу 
якого передав до Львова і ми їх вручили почесним гостям та 
кожному представнику обласних відділень ЛРУ, які прибули у 
Львів. 

 
 Примітка. Ті польські короткохвильовики, які не змогли 
відвідати наш фестиваль, змогли про нього прочитати у 
журналах “MK QTC” (№6) та у “Swiat Radio” (№12). 

          А для читачів-львів'ян -  інформація про ювілей, що набли-
жається, була надрукована в газетах: «Високий замок» (№26) і 
«Ратуша» (№21). 

  



 
 Трьома мовами (укр., рос. і польс.) було видано книгу «LKK 
- 80 років!» (48 с.).  

  
          Була надрукована додаткова атрибутика ЛКК – вимпел, 
клубний та ювілейний дипломи. Вимпели та ювілейні дипломи 
були вручені почесним гостям, представникам обласних відділень 
ЛРУ, переможцям та призерам різноманітних конкурсів. 

 Заздалегідь було оголошено, що на місці є можливість 
оформити заявку та отримати диплом W-LKK-M (почав вида-
ватися з 10 березня 2006 р. та його №1 отримав SP8AQA). 



   

 
 Примітка.        
 - Всю друковану продукцію (як вищезгадану, так і нас-
тупну) розробляв та виготовляв член Оргкомітета Олександр 
Бабін (US5WEP, нині – LZ7EP, працює у Пловдиві), який в 2006 р. 
працював на  спеціалізованій типографії.    
 - Диплом "W-LKK-M" видається і досі. Для польських ко-
роткохвильовиків оформлення заявок та отримання даного 
диплому займається «Почесний член ЛКК» – Wojciech Gello 
(SP8MI). 

 Для членів Оргкомітету були виготовлені спеціальні 
футболки і бейсболки. Такий самий іменний комплект могли 
заздалегідь замовити учасники зустричі. 



           
 UR5WCW та UY5XE. 

 А для членів ЛКК встигли виготовити партію відповідних 
членських значків, які вони змогли придбати на місці. 

                         
 За попередньою домовленістю, з Польщі почали звучати 
чотири СПС. 



        
 op. Zbigniew Guzowski (SP8AUP).     
                     op’s: Jerzy Gabka (SP8AQA)&Wojciech Gello (SP8MI).     

    
op. Jerzy (Jurek) Ostrowski (SP5VJO). 

 Звучав і позивний SP0TPFK (клуб при “MK QTC”), роботу 
якого організував Sylwester Jarkiewicz  (SP2FAP).  

 Примітка. Позивний TPFK в 1929-1933 pp. мав Jerzy 
Klodnicki (SP3FK, член ЛКК №15), який був одним з основних 
операторів "колективки" ЛКК - SP3LK.  

 Аптеці-музею (розташована на пл. Ринок), був подарова-
ний спеціальний стенд,  який і нині можна там побачити. 



 
 Слід навести цікаву історію, пов'язану з горілкою, яку ми 
закупили для фестивалю. Пам'ятаю, як мені зателефонував наш 
президент Володимир Агеєв (UR5WCW) і сказав, що його сусід 
може продати два ящика (0,7 л і 0,5 л), що залишилася у нього 
після весілля. Нам це було вигідно, т.як вона була дешевшою ніж 
у магазинах – купувалась прямо на лікеро-горілчаному заводі без 
акцизних марок. Спочатку Володимир побоявся купувати пов-
ністю – мовляв, всю горілку не куплять… Але, я його переконав. У 
результаті ми її забрали. US5WEP виготовив ексклюзивні етик-
етки. Горілку привезли додому члену Оргкомітету Мирославу 
Лупію (UT7WZ, МС СРСР, «Почесний член ЛРУ», нач.UT7WZA), 
який у гарячій воді відмочив «рідні» етикетки та наклеїв отримані 
від US5WEP. 



 
 Примітка. Слід зазначити, що проведена операція з 
горілкою виправдала себе з лишком. Її нами встановлена зави-
щена ціна дозволила частково компенсувати витрати ЛКК на 
проведення зустричі (витрати членів Оргкомітету та поміч-
ників на своє проживання, харчування та виготовлення фут-
болок). 

 Перший день (п'ятниця). Вранці на машині UT1WL, 
захопивши нашого великого друга – Рольфа Ране (DL6ZFG), який 
приїхав на світанку до Львова автобусом із Варшави (його зустрів 
і привіз до мене додому Богдан Мануйлик/UR5WIF) та взявши до 
команди наших помічників молодого Сергія Ломадзе (пізніше: 
UR5WJQ, A65BU), ми під'їхали до місця проведення зустричі. На 
повороті з траси у бік бази закріпили для для приїжджаючих  
показник «CQ LKK».  

 Примітка. У 90-х роках DL6ZFG був координатором в 
DARC радіоаматорських організацій колишніх республік СРСР 
та представником у Німеччині міжнародного клубу RRC. 



 За згодою директора бази, внесли рацпропозицію – біля 
кожного будиночка обладнали невеликий умивальник. Для цього 
привезли пластикові пляшки з-під мінеральної води, у яких попе-
редньо відрізали дно. Примотали їх скотчем біля дерева (від-
різаним дном догори) і трохи відкручуючи кришку пляшки можна 
регулювати витрати води. Слід зазначити, що відвідавши 2017 р. 
базу побачив, що наша рацпропозиція «прижилася».  

 Заздалегідь виготовили та розвісили кілька невеликих 
інформаційних стендів.   

 



 

 Через деякий час, другою ходкою, Леонід UT1WL доставив 
команду UT7WZA: UT7WZ, UR5WCW з дружиною Іриною 
(вихованка UT7WZA) та Сергія Кривохижа (UR5WAN), який 
займався відео. Ну й горілку, звичайно.  Ірину посадили коло 
в'їзду на базу за стіл для реєстрації прибувших, забезпечивши її 
«бовтанкою» на 145 МГц і не забувши поставити на стіл 



примірники з привезеними пляшками горілки (інші пляшки 
поставили на землю поряд).  

 Кожен, хто приїжджав - отримував «бейджик», білет для 
«Лотереї» та інформацію – де вони можуть сьогодні недалеко від 
бази (у придорожньому кафе) отримати триразове гаряче 
харчування. 

 

 Першим до воріт під'їхав короткохвильовик із Чехії (його 
позивний забув). Він раніше жив у Польщі та дізнався по ефіру від 
поляків, що проводитиметься фестиваль. Точної дати заїзду не 
знав і тому приїхав дещо раніше... Свою машину на пару днів 
припаркував біля заправки. Пізніше розповів нам, що його там 
добре прийняли (душ, гаряча їжа, тощо). Він і став першим 
покупцем пару пляшок горілки. 

  В одній із кімнат будиночка «Медпункт» було обладнано 
«колективку» EO80W/p та EO80W яка працювала на всіх КВ-
діапазонах CW та SSB. За три дні роботи було проведено кілька 
тисяч QSO's. Відповідальним за роботу був Роман Ганович 
(US5WDX). А біля великих двох будинків, в яких при заїзді 
оселилися поляки, було встановлено другу радіостанцію і вони 
мали можливість на частоті 3,712 МГц постійно інформувати своїх 
колег у Польщі про хід проведення міроприємства.  



 

       
 US5WEP та DL6ZFG.   Працює UT3UV, справа – UT3UZ. 

    
 Пройшла ще година і почався масовий заїзд… Приїхали 
автомобілі із Польщі, водіями яких були «Почесні члени ЛКК»: 
Tadeusz Kokoszka (SP7L, Тадек багато років був головним «за-
воділою» участі поляків у всіх заходах клуба), Jurek Ostrowski 
(SP5VJO) та його дружина Malgoszata (SQ5MO). Приїхала і 
делегація клубу SP8ZKB із Виделки. Разом приїхало  близько 
двадцяти короткохвильовиків.  

 Раптом Ірина Агєєва на «двійці» повідомляє до штабу, що 
в неї скінчилася горілка! А попереду – приїзд ще гостей, завт-
рашня робота бару та банкет… Та й потрібний постійний резерв  



 

для Оргкомітету. Враховуючи, що US5WEP надрукував етикеток 
«еЛКаКівка» із запасом, їдемо з UT1WL до Городка і пам'ятаючи 
прислів'я - «Відправь дурня за горілкою, то він купить одну 
пляшку!», купуємо більше, ніж привезли вранці зі Львова. У 
своєму будиночку UTWZ (з помічниками) нагріває потужним ки-
п'ятильником відро гарячої води і далі – вже йому знайомий про-
цес створення ексклюзиву!  

 Електричками та на автомобілях почали приїжджати 
львів'яни та іногородні учасники фестивалю.  

 Наступними на базу заїхали ще кілька польських авто-
мобілів, на яких приїхали «Почесні члени ЛКК»: Bogdan 
Machowiak (SP3IQ. ген. секретар PZK), Tomasz Ciepielowski 
(SP5CCC, президент SPDXC), Jerzy Gabka (SP8AQA), Wojciech 
Gello (SP8MI), Zbigniew Guzowski (SP8AUP), Wilhelm Wrona 
(SP8AJC) та Henryk Zwolski (SP9JPA) та Slawomir Bulsewski 
(SP5QWJ). З Варшави,  для підготовки передачі, приїхала корес-
пондентка радіостанції «Польське радіо». 

 Примітка. Про SP5CCC 
слід сказати особливо. Томек ба-
гато років займається історією 
довоєнного радіоаматорського 
руху в Польщі (включаючи історію 
ЛКК). Він відвідує всі заходи, які 
проводить наш клуб. У резуль-
таті співпраці, протягом двох ро-
ків у 2008 р., у Варшаві на 228 с. 
було видано нашу книгу. Багато 
львівських короткохвильовиків її 
мають у своїх бібліотеках. 

 

  



 

 Розмістивши по будиночках усіх, хто приїхав, увечері на 
мангалі зробили собі гарячу вечерю, відзначили перший наш 
трудовий день на базі, намітили план роботи на завтра, трохи 
розслабилися.  

 Загалом на фестиваль прибуло понад 150 короткохви-
льовиків, серед яких було багато відомих DX-менів та «кон-
тестменів».  

 По пам'яті, це були представники 7 обласних відділень 
ЛРУ (деякі зі своїми президентами): «F» - Володимир Грищенко 
(UT0FT, МС СРСР) та Олександр Сорокін (UT9FJ, МСУМК, воло-
дар усіх чотирьох DXCC HR за видами роботи), «I» - Вадим По-
горжельский (UT1IR) та Анатолій Петраченко (UY0IA), «L» - Олег 
Сатирьов (UR8LV, віце-президент ЛРУ, 1998/1999 рр. – EM1LV), 
Ігор Зельдін (UR5LCV, МС СРСР, володар – DXCC: HR#1 та 5B, 
5B WAZ; IOTA Plaque 1000 islands Trophy; «Почесний член ЛРУ» 
та «Почесний член ЛКК), Віктор Абрамов (UX5PS) та US5LEB, "P" 
- Святослав Гунько (UT5PW, МС СРСР, раніше: у Львові - UY5XA, 
у Джетигарі - UL7LW), "U" - Роман Братчик (UT1UA, у 1995/1996 
рр.): VP8CTR, EM1KA, пізніше - EM1UA), Андрій Лякін (UT2UB,  
володар – DXCC: HR#1, HR “CW”, 5B, 5B WAZ, Challenge - “2500” 
президент ЛРУ, нач. ЦРК), Віктор Бобров (UT3UV, МСУМК та СМК 
з ARDF), Микола Усольцев (UX7UN, володар 5B DXCC), 
Олександр Арбузов (UT3UZ, володар 5B DXCC та DXCC 
Challenge - “2000” у Золочеві – UB5UCC), подружжя Лазарєвих: 
Ігор (US0VA, СМК з ARDF, к.м.н.) та Наталя (UR5ULN), "X" - 
Валентина Бех (UT5XA) та Борис Вітко (UW2XW, володар DXCC 
Challenge (” 1500”), раніше і нині – UA6HW) та "Y" - Володимир 
Ванзяк (US0YA, МСУ, володар 5B DXCC) з делегацією .  

  



          
 Команда Чернівців: Василий Никулица (UT1YN), Владимир 

Ванзяк (US0YA), Наталья Чалая (US5YLY), Валерий Чалый (US0YW) 
та Леонид Дмитриевский (UT0YW / KD8MCL, МС СРСР). 

 Примітка. Деякі львів'яни відвідали зустріч у світовий 
день суботи.    

 На «Джипі» Володимира Алексєєнка (RZ3AM, володар 
DXCC HR) приїхав Володимир Постніков (RW2A: володар DXCC 
HR#1; доктор гірничих наук, член-кор. РАH; нині у Балчику – 
LZ2WP), які побажали оселитися в поряд розташованим з нашою 
базою готельним комплексом.  

 На “бусику” Юрія Гайдукова (LY2BFC) приїхала делегація 
литовських короткохвильовиків, серед яких був “Почесний член 
ЛКК” - Saulius  Purvin  (LY2MQ) та відп. секретар LRMD. 

 Відбулася і  цікаве знайомство - до мене підійшов якийсь 
UA0Z.. (позивний і його ім'я вже не залишилося в пам'яті). Я був 
здивований такому DX і запитав - як він сюди потрапив? Відповідь 
була проста: працюю на Камчатці, приїхав до Луганська до 
батьків у тримісячну відпустку. Почув на місцевому “Круглому  

 



Столі” що у Львові відбудеться зустріч-фестиваль, сів на потяг та 
приїхав… 

 О 12 годині відбулося урочисте відкриття зустрічі, на якому 
клубу були вручені привезені подарунки. 

Для ЛКК та його «колективки» UR4WWE привезли пода-
рунки: від PZK та SPDXC – кубки та «плакетки», від польських 
«Почесних членів ДРУ» SP7L привіз трансівер Kenwood TS-520 
(за 16 років він один раз ремонтувався та досі експлуатується на 
UR4WWE), делегація з Чернівців доставила барило з пивом, а з 
Житомира UT5XA вручила оригінальну пляшку – скляна сабля з 
коньяком. 

  
  Стіл з подарунками.   SP7L вручив трансівер.   

 

Після відкриття була проведена традиційна ярмарка-про-
дажа різних деталей, блоків та готових виробів (досвід її про-
ведення ми запозичили, відвідуючи зустрічі радіоаматорів у 
Польщі). Біля столів ярмарку «тусувалися» і її учасники. 



  
Рано вранці у суботу розпочалося проведення першого за-

ходу – «Змагання з риболовлі». За кілька годин найбільше вда-
лося зловити риби львівській команді молодих «KDS-івців», 
капітаном якої був Роман Терлецький (UY3WX).  

Після змагань, біля свого будиночка у відрі ними була зва-
рена юшка, по тарілці якої вони принесли для частування і в 
будинок штаб-квартири зустрічі. Решта учасників, свій улов від-
дали персоналу бази, що її обслуговує.      

  
   Команда із Чернівців та їх улов. 

Після закінчення змагання з риболовлі на озеро прийшли 
покататися на водних велосипедах сімейні пари Чалих та Лаза-
рєвих. 



          US5YLY та US0YW.         UR0VA та UR0ULN. 

А тим часом, організатори почали проводити розіграш біля 
60-и «лотів» лотереї (експонати для яких передали як львів'яни, 
так і поляки і які між собою короткохвильовики жартома нази-
вають «обмін мотлохом між своїми гаражами»). 

Особливий інтерес для учасників представляв "лот" із про-
образом першого ноутбука фірми IBM, який виграв UT9FJ. І як 
Сашка не вмовляли поляки його їм продати для одного з музеїв – 
він його запакував і відвіз до Одеси. 

      «Ноутбук».       Виграв! 

Нерозіграні «лоти», що залишилися від лотереї, були від-
разу ж продані за символічну ціну на аукціоні. 



Примітка. Цікава історія сталася з антеною Кулікова, 
яку виграв SP7L. Будучи в Польщі на одному зі з'їздів SPDXC мені 
розповіли легенду, яку вигадав Тадек – нібито ця антена під час 
війни була на радіостанції штабу фронту маршала Жукова! 

Після доставленого з кафе щільного обіду відбулися зма-
гання з радіозв'язку на УКХ-радіостанціях, які тривали одну 
годину. Близько десяти осіб розташувалися навколо озера. 
Переміг UT0YW, а друге місце посів US0YA. На жаль, історія не 
зберегла хто був третім  призером. Достойну конкуренцію при-
зерам склали: UR0VA, UR8LV, US5WDS, UT2WL, UT3UV, UX7UN 
та ще кілька осіб.  

Примітка. Під час змагань між учасниками кілька чол. . 
ловили рибу, яку їм «підганяти під вудки» кілька водних вело-
сипедів, що барражували по озеру. 

  
  UT0YW.     US0YA. 

Бажаючі позмагатися у прийомі “пайлапів” (спочатку тур 
SSB, а потім – CW) сіли за столи у приміщенні їдальні. Ними були 
сім короткохвильовиків (розпізнати вдалося шість: UR5WHТ, 
UR8LV, US5WDX, UT1UA, UT2UB та UX7UN). Змагання проводи-
ли UR5WCW та UT7WZ. 

 



Приємно було побачити, що в суботу його відвідали наші 
ветерани (перші три на фотографії ліворуч – у 50-х – 60-х роках 
були студентами радіотехнічного факультету Львівського полі-
технічного іиститута  та операторами легендарної UB5KDS).  

UX5CY привіз і відомого DX-мена, володаря багатьох 
престижних нагород для коротко-хвильовиків світу, МС СРСР – 
Віктора Гончарського (US5WE / K1WE, син U5WF).       

UX5CV, ex-UB5DC, UX5CY та U5WF. 

 Примітка.        
 - UX5CV - Мстислав Теодорович Урус (раніше - UB5CV, 
МС СРСР; з 1962 р. багаторічний начальник UB5KDS / 
UK5WAZ).         
 - ex-UB5DC – Йосип Йосипович Забурко; оператор 
UB5KDS - «Джимми».       
 - UX5CY – Євген Анатолійович Білецький (раніше: 036010, 
RB5ATB, UB5CY;   оператор UB5KDS – «Джон». 
  
 
 
 
 



 - U5WF - Володимир Миколайович Гончарський (раніше: 
036038, UB5BK, UB5WF; МРС ДТСААФ, МС СРСР, МРК ДТСААФ;  
володар DXCC: 5B та HR#1 – першим в СРСР; володар Кубка  
Европи,  неодноразовий переможець та призер багатьох міжн-
ародних змагань та Чемпіонатів СРСР, неодноразовий призер 
Всесоюзних радіовиставок).     
 - UB5KDS - функціонувала на базі радіотехнічного 
факультету (РТФ) та комітету ДТСААФ ЛПІ (нині – 
Національний університет «Львівська політехніка») та 
розташовувалася в гуртожитку №5, в якому жили студенти 
РТФ. Першим її начальником (1956-1957 рр.) був студент РТФ 
Микола Ісидорович Кашин (UB5EF; раніше - 036001; МРС 
ДОСААФ; «Почесний радист»; пізніше - UX5EF). У 1957-1961 рр.-  
очолював студент РТФ Володимир Федорович Чума-ченко 
(UB5EX, переїхав до Одеси і став як UB5HY, нині – UX5HY). 
Активними операторами бу-
ли - Борис Кір'яновський 
(«Боб») та Віталій Мархасін 
(UB5BK – «Віллі» - особливо, 
під час франкомовних контес-
тів – REF та ін.; пізніше: 
VE6CHW, VE6JO). Найбільший 
її розквіт (DX-ing, дипломи та 
контести) припав на другу 
половину 60-х – 70-х років – 
коли її основним оператором був Петро Маркевич («Піт» - UB5-
068-8).На стінах її «шека» з'явилися найпрестижніші дипломи 
тих років: DXCC (з накл. "150"), WAS-3,5 МГц, WAZ, WBC, WPX, 
DUF, "Senegal" (N1/USSR), P -150-C, і навіть т.зв. в ті роки 
«ліві» дипломи (наприклад, "Johanesburg" - N1/USSR) 

 

 

 

 



Відвідав фестиваль і Володимир Вакатов (UT1WA, у 1984 
р. - UB5WAD / J5WAD, МС СРСР, “Почесний радист” та  “Почес-
ний член ЛРУ”). 

 US5WE, UT0YW і UT1WA. 

Увечері бул проведен традиційний банкет, у якому взяти 
участь заздалегідь записалшихся близько шістдесяти чоловік. А 
ті, хто вирішили його провести у своїх будиночках - ще до його 
початку (у барі, що почав працювати) докупили все їм необхідне.  

Було здійснено нагородження переможців та призерів про-
ведених конкурсів. Звучали тости на честь ювіляра.  

Вже вночі учасники банкету почали розходитися по своїх 
будиночкахи – з яких ще довго лунали веселі голоси та звучала 
музика. 



 

 

Вранці, UR5LCV і я пішли в будинок 
до поляків на “інспекцію”, а точніше – ви-
пити по філіжанці ранкової кави… Прой-
шовшись по кімнатах, побачили, що одні з 
них (водії машин) тільки почали прокида-
тися, інші – ще й не лягали спати і про-
довжували “банкетувати”, а треті – збира-
ли порожні пляшки з-під “еЛКаКівки” (ска-
зали, що вдома в них наллють польську 
горілку, запечатають пляшки та подару-
ють друзям – як оригінальну)… 

 



 До мене підійшов Геннадій Власов (UT7WR) і сказав, що 
запропонував DL6ZFG на добу поїхати до нього - так як на 
околиці його села знаходиться військовий цвинтар часів Другої 
світової війни і Рольфу буде цікаво його оглянути. Я із полег-
шенням погодився, так як у мене з'явилася можливість відіс-
патися після перенесених навантажень за дні фестивалю. 

У першій половині розпочався роз'їзд учасників.  

Багато хто на згадку про зустріч фотографувався і бажав 
один одному нових зустрічей!  

      US0YW, UT7WZ, UR5LCV, UT1YN,  US0YA та UT0YW. 

Машини при виїзді з бази передавали клаксонами траді-
ційне  “73”! 

 Оргкомітет “здав” базу її директору, повністю фінансово 
розрахувався, “відзначив” закінчення зустрічі та вирушив додому.  



 Наступного ранку, UT7WR привіз Рольфа і з ним поїхали 
до центру міста – де Рольф зробив багато фотографій пам'яток 
та старовинних будівель (по приїзду додому, він мені надсилав по 
кілька фотографій з проханням уточнити найменування вулиць, 
на яких вони розташовані). 

 DL6ZFG пробув у мене ще день-два і вирішив їхати до-
дому. Відправивши його електричкою до Перемишля, передав по 
ретранслятору інформацію та його там зустріли – “каву-пиво” і 
відправили далі до Варшави, де була проведена аналогічна 
зустріч та посадку на потяг до Берліна.  

 Примітка. На прохання поляків, були проведені і наступні 
зустрічі (2007 р. – зустріч у Родатичах, база відпочинку “Сокіл”; 
2016 р. – зустріч “ЛКК – 90 років!”, Брюховичі, пансіонат 
“Перлина Львова”; 2017 р - фестиваль “Літня львівська зустріч”, 
Родатичі, база відпочинку “Сокіл”). Але - це вже інші історії…     
  

 Відпочивши від травневої зустрічі, розпочали підготовку до 
проведення в жовтні завершального заходу 2006 р. –  активність, 
присвячену 750-річчю Львова. Надіслали заявку на СПС та отри-
мавши на нього “Дозвіл” - замовили QSL's (з різними видами 
Львова). 



   

 Розробили “Положення” про диплом і надрукували його 
тираж. 

 



  Використані архіви UR5WDQ, US0YA та UY5XE. Завдяки 
UR5WHT, що виклав наведених нижче 7 частин відео 
[https://www.youtube.com/watch?v=tigpi0MvQlc&t=474s, 
https://www.youtube.com/watch?v=R1G0_MRUx2o, 
https://www.youtube.com/watch?v=pjlEHP63MpI, 
https://www.youtube.com/watch?v=9ki54EdcKgw, 
https://www.youtube.com/watch?v=zIBkBH_1700, 
https://www.youtube.com/watch?v=59RRIcTOV2M, 
https://www.youtube.com/watch?v=wBgSltMR0w0] (автор відео -
UR5WAN) та з перегляду фотографій, що збереглися в особистих 
архівах, вдалося розпізнати ще 21 короткохвильовика Львова та 
області, які були учасниками нашої зустрічі: UR4WG (АДА-
МОВСЬКИЙ Iгор), UR5WBB (ПАВЛЮК Микола), UR5WBK 
(КОЗЄЄВ Віктор), UR5WCE (ФІРМАH Богдан), UR5WDQ (ДИМ 
Володимир), UR5WET (ШОСТКЕВИЧ Юрiй), UR5WEY (КУРИЛО 
Тарас), UR5WHT (МАГHУШЕВСЬКИЙ Микола),  UR5WHQ (КИСИ-
ЛЕВСЬКИЙ Левко), US0WJ (ІВАНЧУК Валерій), US5WCP (СЕ-
РЕБРЯКОВ Віктор), US5WDL (ЗАКУСИЛО Петро), US5WDP 
(РАДЗIХОВСЬКИЙ Юрiй), US5WDS (ПАВЛIШАК Богдан), US5WR 
(СЕМЕHОВ Олександр), US5WTF (ПАВЛIШАК Iрина), UT1WN 
(СКОРHЯКОВ Сергiй), UT2WL (Леонід, ніні – в Росії), UT3WD 
(ФАТЬЯНОВ Віктор, ніні в Закарпатті) та UT3WJ (ВІТІВ Олек-
сандр).  

             Докладніше про історію КВ-руху на Львівщині можна 
озна-йомитись у книгах: “LKK – 80 лет!” (версії на трьох яз.: 
рос., польс. та укр.). – Львів: 2006, 48 c., “История Львівського 
радиоклуба (1946-91 гг.)”. – Львів: 2013, 168 с. і в статті 
“Радилюбительские акции ЛКК (1993-2016 гг.)”. Наведені книги 
та статтю, електронні версії яких, можуть бути надіслані на 
персональний запит (uy5xeg@gmail.com). 

 

 

   

   



 

 

 

  

  


