
                                                                                    Форма АД-1 
                                                                                              додаток 5 

до Регламенту аматорського радіозв’язку України 
 
 

 
ДОВІДКА  №  _____  

про складання кваліфікаційного іспиту 
  
Громадянин_______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
„_____” _____________ 20___ року склав кваліфікаційний іспит за програмою оператора          
аматорської радіостанції ________________________ категорії за розділами: 
Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв’язку,  
компоненти, схеми, приймачі, передавачі, антени і лінії передачі, 
розповсюдження радіохвиль, вимірювання, завади і захист              зараховано/не зараховано 
  
Національні та міжнародні правила і процедури експлуатації          зараховано/не зараховано  
 
Національні та міжнародні регламенти щодо аматорської служби 
та аматорської супутникової служби                                                    зараховано/не зараховано 
  
Приймання текстів кодом Морзе на слух 
(зн/хв.) ______________________________________________ 
  
Передача текстів кодом Морзе телеграфним ключем 
(зн./хв.) ______________________________________________  
 
Громадянин_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
за своїми знаннями та досвідом роботи може здійснювати експлуатацію аматорської 
радіостанції як оператор _________________________ категорії. 
                                                            (словами) 
  
 
Голова кваліфікаційно-технічної комісії  _______________    _____________________________ 
                                                                                (підпис)                      (прізвище, ініціали) 
 
Члени кваліфікаційно-технічної комісії    _______________    _____________________________ 
                                                                                 (підпис)          (прізвище, ініціали) 

  
 _______________    ______________________________ 

                                                                                  (підпис)          (прізвище, ініціали) 
 
 
                                                                   Дата видачі: „_____” _____________ 20___ року 


