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Анотація 
Проведено дослідження історії радіоаматорського руху на Вінничині. Знайдені згадки про перших ентузіа-

стів радіоаматорського руху.  
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Abstract 
Research of the history of amateur radio movement in Vinnytsia region. Found the first mention of the amateur 

radio enthusiasts. 
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Вступ  

На Вінниччині перші радіоаматори з’явились у 1930 році. Таким радіоаматором був гр. Романько 
із м.Тульчин, який отримав позивний сигнал «5AD». Раніше під цим позивним працював гр. Долго-
полов із Луганська. Новий позивний «5EG» отримав Є. Скороход. У ВНТУ радіоаматорською спра-
вою почали займатися в 1972 році [4]. 

Метою роботи є узагальнення інформації про радіоаматорів Вінниччини. 
 

Результати дослідження 

Єпіфан Гнатович Скороход «5EG» в повоєнні часи працював телеграфістом на Вінницькому ра-
діовузлі. Знайшлися люди, які працювали разом із Є. Скороходом в 1958-69 р.р. та пам’ятали його. 
Він був худорлявий, високого зросту, статний чоловік. Після звернення в ОДРТМ (радіовузол), з про-
ханням відшукати особисту справу Є.Г. Скорохода в проханні було відмовлено. Помер Є.Г. Скороход 
в 1981 р. Ведучи пошук, на початку 1999 року було знайдено доньку Є.Г. Скорохода – Зою Єпіфанів-
ну, але у зустрічі також було відмовлено. Єдина інформація що лишилась, це те, що їх сім’я у Вінни-
цю переїхала із Білої Церкви. 

Про долю Романько «5AD» нажаль нічого невідомо. 
Таким чином, можемо із впевненістю зробити висновок, що першими радіоаматорами на Віннич-

чині у довоєнний час були: 
Романько – позивний сигнал «5AD», 1930 р. 
Скороход Є.Г. – позивний сигнал «5EG», 1930 р. 
У ВНТУ радіоаматорською справою почали займатися в 1972 році. В новозбудованому другому 

корпусі тодішньої філії КПІ було виділено приміщення, тобто закладено перший камінь в «фунда-
мент» колективної радіостанції UK5NAJ. Невеликий, але дуже захоплений колектив студентів в ре-
кордно короткі терміни збудував на власному ентузіазмі серйозний ШЕК та антени. 

Тут були присутні і радіостанція РСБ-70, яку змогли взяти з кафедри радіотехніки, і саморобна ра-
діостанція на діапазон 10 метрів з амплітудної модуляцією, зібрана Сергієм Бєловим (UB5DZF нині 
UT5NB), та танкова зв'язкова радіостанція 10РТ Валерія Вашкевича, і багато-багато іншої апаратури. 
Про антенах вже й говорити не доводилося: вони говорили самі за себе. 

Саме колективу-початківцю UK5NAJ, що складався з Володимира Злотника (UB5DZA), Анатолія 
Хомчука (UB5DZB), Сергія Бєлова (UB5DZF) та колективу UB5KWI, в період, коли робота з перено-
сних станцій суворо заборонялась, вдалося провести першу в області експедицію на острів Фестива-
льний (Кемпа). Були проведені зв'язки з далекими станціями з Челябінська, Мурманська, Березняків. 
Повторити подібну експедицію на той самий острів радіоаматори Вінниці змогли лише через довгі 



  

тридцять з гаком років, коли це вже не тільки не заборонялося, але й всіляко віталося. 
Постановою уряду в січні 1974 року на базі філії КПІ був відкритий Вінницький політехнічний ін-

ститут, а разом з ним нове приміщення «колективки», що перебазувалось в район актової зали інсти-
туту, а «дельти» були закріплені на високій трубі котельні. Через деякий час змінився і позивний. 
Тепер в ефірі звучав новий – UB4NWJ. Станція активно працювала в ефірі, брала участь у змаганнях і 
підтвердженням тому стали десятки дипломів і тисячі QSL карток. А незабаром станція перебазува-
лась на 9-й поверх Головного навчального корпусу інституту, з даху якого в усі сторони світу диви-
лися шикарні «дельти» на всі діапазони. А після реформи у «колективки» змінився і позивний сигнал, 
який і використовується дотепер. Станція запрацювала позивним UR4NWJ. 

 
Висновки 

Таким чином маємо вихідні точки відліку розвитку радіоаматорства на Вінниччині, що дає мож-
ливість більш детально провести дослідження в цьому питанні. 
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