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№  

з/п 
Інвестиції 

Очікувана 

вартість 

інвестицій  

на 2023 рік 

(без ПДВ), 

тис. грн. 

Коротке технічне обґрунтування 

інвестицій 

1 Капітальне будівництво 

1.1 Будівництво надземного 

пішохідного переходу 

через проспект Перемоги 

384 Виконання будівельних робіт та 

завершення будівництва надземного 

пішохідного переходу. 

2 Придбання (виготовлення) основних засобів 

2.1 Закупівля спеціалізованого 

обладнання  
87 279 Забезпечення виконання завдань з 

радіочастотного моніторингу згідно 

прийнятого Закону України «Про 

електронні комунікації». Забезпечення 

виконання робіт з технічного 

радіоконтролю нових видів радіозв'язку 

(проведення ТРК БС радіотехнологій 

3G, 4G) та заміна обладнання, що 

відпрацювало свій ресурс. Створення 

сенсорної мережі збору даних 

радіовипромінювання радіообладнання 

для забезпечення безперервного та 

статистично коректного 

радіочастотного моніторингу та аналізу 

даних в процесах управління 

використанням спектру (4 черга). 

2.2 Закупівля автотранспорту 2 000 Заміна фізично зношених легкових 

автомобілів. 

2.3 Закупівля засобів 

вимірювальної техніки для 

потреб метрологічної 

служби УДЦР  

1 042 Розширення виробничих можливостей 

метрологічної служби УДЦР за 

напрямком калібрування засобів 

вимірювальної техніки підрозділів та 

філій УДЦР.  

2.4 Комп'ютерна та оргтехніка 108 Забезпечення УДЦР 

багатофункціональними пристроями 

підвищеної потужності.  

2.5 Закупівля серверного та 

телекомунікаційного 

обладнання 

833 Проведення оновлення мережевого 

обладнання УДЦР. 

2.6 Матеріально-технічне 

забезпечення господарської 

діяльності  

2 318 Забезпечення господарчих потреб 

УДЦР, влаштування мережевої 

сонячної станції, придбання трактора, 

насосів для систем водопостачання, 

кондиціонерів. 

3 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 
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4 Придбання (створення) нематеріальних активів 

4.1 Програмне забезпечення 

загального та спеціального 

призначення 

23 564 Автоматизація виробничих процесів та 

забезпечення функціонування 

програмного комплексу ICS manager та 

HTZ communications. Забезпечення 

процесів формування бази даних 

радіочастотних присвоєнь СУРС. 

Забезпечення функціонування 

інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури УДЦР. Забезпечення 

функціонування геоінформаційної 

системи УДЦР, актуалізація 

електронних картографічних матеріалів 

території України. 

4.2 Впровадження засобів 

автоматизації управління 

привілейованими 

обліковими записами 

(PAM) та засобів 

криптографічного захисту 

інформації в АІС ЦБД ПН 

7 340 Забезпечення інформаційної безпеки та 

кіберзахисту інформаційної 

інфраструктури підприємства, 

контролю та безпеки доступу до 

інформаційних систем та баз даних 

підприємства привілейованих 

користувачів відповідно до вимог 

ДСТУ/ISO 27001, криптографічного 

захисту інформації в АІС ЦБД ПН. 

4.3 Модернізація Порталу 

послуг УДЦР для 

візуалізації результатів 

моніторингу якості послуг 

мереж рухомого 

(мобільного) зв'язку 

7 000 Забезпечення надання громадянам 

інформації щодо якості послуг мереж 

рухомого (мобільного) зв'язку на 

території України. 

5 Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних 

засобів 

5.1 Виконання робіт з 

проектування зовнішніх 

мереж КЛ-10 кВ, 0,4 кВ. 

Реконструкція ТП – 4732 

1 241 Забезпечення будівель підприємства 

необхідною потужністю 

електроживлення.  

5.2 Виконання технічного 

переоснащення системи 

пожежної сигналізації та 

системи пожежогасіння 

будівель 

2 854 Виконання вимог нормативно-правових 

актів з пожежної безпеки та 

недопущення порушень Правил 

пожежної безпеки в України.  

5.3 Модернізація МСРК  

РМ-1300-Р4 в частині 

розширення моніторингу 

діапазонів LTE 

17 946 Модернізація МСРК РМ-1300-Р4 в 

частині розширення діапазонів 

радіомоніторингу стандарту LTE  та 

підвищення продуктивності МСРК в 

частині потреб сенсорної мережі 

шляхом встановлення сканера TSME.   

6 Капітальний ремонт необоротних активів УДЦР 
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6.2 Капітальний ремонт 

споруди каналізаційної 

насосної станції 

Державного підприємства 

«Український державний 

центр радіочастот» за 

адресою: проспект 

Перемоги, 151, м.Київ 

375 Виконання вимог за результатами 

обстеження та паспортизації споруди. 

6.3 Капітальний ремонт 

будівель філій 
1 766 Виконання капітального ремонту 

будівель та споруд філій УДЦР. 

Всього 156 050  

 

 

 

Генеральний директор  

Державного підприємства 

«Український державний 

центр радіочастот»                                                              Володимир КОРСУН 


