
                                                    Протокол №4 
 

Засідання Ради ГО ЛКК 
 

21 жовтня 2020р.                                                                                          м.Львів 
 

Присутні члени Ради: Швидкий В. Адамовський І. , Іванчук В., (телефоном), Михайлов Ю. 
(телефоном).    
                                          
Порядок денний:  
 
1. Про підготовку до звітно-виборних зборів ГО ЛКК 22.11.2020 р. 
2. Про фінансування планових заходів ГО ЛКК на 4-й квартал 2020р.   
3. Про стан сплати членських внесків. 
 
  По першому  питанню  після обговорення інформації  ШвидкогоВ.В. і Адамовського І.В. 

  
Ухвалили:   
1.  В зв’язку з карантинними обмеженнями, спричиненими коронавірусною хворобою, 

проведення звітно-виборних  зборів ЛКК можливе за умов наявності  у учасників зборів 
засобів індивідуального захисту (захисних масок), забезпечення соціальної дистанції, 
можливості користування антисептичними засобами та обладнаними санвузлами, а також 
контролем температури тіла кожного учасника. Для виконання цих вимог за сприяння 
С.Сеха (UR5WT) прийнято рішення орендувати для проведення  зборів зал Львівського 
Палацу ім. Гната Хоткевича. 
Згідно з домовленістю про час можливого надання залу дата  проведення зборів ГО ЛКК  -
22 листопада 2020 року з 11:00 до 13:00. 
 

2. Доручити Швидкому В.В.: 
 Оформити заявку на оренду залу Львівського Палацу ім. Гната Хоткевича та укласти 

офіційний договір оренди. 
 Розмістити на сайті ГО ЛКК оголошення про дату, місце проведення зборів та вимоги 

до їх учасників у зв’язку з карантином. 
 Забезпечити наявність електронного термометра для безконтактного виміру 

температури тіла учасників зборів. 
 

3. Доручити Адамовському І.В. : 
 Оплатити вартість оренди залу згідно договору з  Львівським Палацем ім. Гната 

Хоткевича. 
 Для забезпечення санітарних вимог придбати антисептик і 10 одноразових захисних 

масок (на випадок відсутності масок у учасників зборів). 
 Придбати продукти (чай, каву, воду) та одноразовий посуд для учасників зборів. 
 Надіслати запрошення на звітно-виборні збори польським членам ЛКК. 
 Надати фінансову звітність за звітний період ревізійній комісії ЛКК до дати 

проведення зборів. 
 

Голосували: за 4, проти 0. 
  
  По другому  питанню  після обговорення інформації   Адамовського І.В. 
Ухвалили:   

Доручити Адамовському І.В. : 
 Придбати нагороди для переможців та призерів змагань учнівської молоді зі 

швидкісного паяння радіоапаратури, які передбачені календарним планом заходів ГО 
«ЛКК»  на 2020 рік. 



 Замовити та оплатити виготовлення посвідчень новим членам ГО ЛКК. 
   
Голосували: за 4, проти 0. 

 
По третьому  питанню  доповів скарбник ЛКК Адамовський І.В.: 
  
Станом на 21.10.2020р. не сплатили членські внески за два роки (2019-2020): 
UR5SP          Ігор Шевчук 
UR5WBC     Богдан Кміть 
UR5WBQ     Ігор Ходико 
UR5WGH     Юрій Юрків 
UR5WQA      Віталій Нічога 
US5WCU      Юрій Шадрін 
US5WFB      Назар Просович 
UT1WL         Леонід Харченко 
US-W-43       Сергій Мулик 
 

Ухвалили:  
 Попередити згаданих членів ЛКК про необхідність сплати членських внесків, а у 

випадку несплати без поважних причин до 22.11.2020 року,  винести питання про 
припинення їх членства у ГО ЛКК на наступне засідання ради клубу.  

 Вважати даний протокол офіційним попередженням. 
 Після проведення звітно-виборних зборів опублікувати на сайті ГО ЛКК повний список 

членів клубу, які не сплатили членські внески за один і більше років. 
 

Голосували: за 4, проти 0. 
 

 
 
  

Голова  Ради ГО ЛКК 
 

В. Швидкий 
 

 
 

Скарбник  ГО ЛКК 

 

 
  

І. Адамовський 
 

 


