Вступне слово
Шановні друзі!
Вашій увазі пропонується книга, яка є першою
спробою відтворити історію зародження і становлення Українського державного центру радіочастот, більш
відомого як „Укрчастотнагляд”. Підприємства, що
забезпечує ефективне та раціональне користування
радіочастотним ресурсом держави в інтересах усіх категорій користувачів з метою економічного, соціального, інформаційного та культурного розвитку країни, її
безпеки та обороноздатності.
Історія становлення УДЦР — це непростий шлях,
який подолано колективом, крізь невпинний вир науково-технічного прогресу та складні перипетії взаємовідносин з операторами зв’язку, порушниками
телерадіоефіру.
За час існування Центр зазнав багатьох перетворень. Але він завжди залишався і залишається стояти
на сторожі інтересів держави і людини, забезпечуючи
чітке управління радіочастотним ресурсом та здійснюючи нагляд за його користуванням. І в кожного з нас,
хто причетний до цієї важливої справи, не виникає
сумніву в тому, що з часом в Україні буде належним
чином оцінено ту важливу місію, яку в непростий для
становлення незалежної держави час зміг з честю виконати Український державний центр радіочастот.
У цьому виданні перед вами постане, на моє переконання, історія успішного підприємства, яким є нині
наш Центр. Успішним же підприємство є тоді, коли
стабільно зростають економічні показники, існують
пристойна заробітна плата та вивірені плани на майбутнє. УДЦР же багато в чому випередив рівень загальнодержавного розвитку, випередив час. А відбулося
це завдяки професіоналізму і компетентності топ-менеджерів, прогнозованих дій адміністрації, стабільній
і ефективній праці колективу. І, безумовно, довіри до
нас з боку влади.
Ми цінуємо і зберігаємо все те, що створено розумом і руками наших попередників. Ми пишаємося їх
ентузіазмом, стійкістю, наполегливістю і титанічною
працездатністю. Саме тому в цій оповіді ми ставимо на
чільне місце людину праці, яка, власне, і привела наше
підприємство на виробничий Олімп. Завдяки звитяжній
праці кожного працівника покладено наріжний камінь
у міцний фундамент сучасного, високорозвиненого і
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перспективного підприємства — Український державний центр радіочастот. Саме це й спонукало нас до написання історії Центру. Цього потребує й більш ніж
півстолітній шлях розвитку радіочастотної галузі.
Власне, історія, якої б епохи вона не торкалася і
які б пласти людської діяльності не піднімала, — це є,
насамперед, історія колективу митців, які творять саму
історію.
Кажуть, що той, хто не знає свого минулого, той
не має майбутнього. Це дійсно так. Саме тому ми поставили собі за мету зібрати документи, фотографії,
спогади колишніх та нинішніх працівників нашого підприємства, щоб створити живу історію УДЦР, зберегти
пам’ять про трудовий подвиг наших попередників.
На превеликий жаль, не всі матеріали лягли в основу розповіді. Нам вдалося зібрати лише те, що збереглося на цей час. Але від цього події недалекого минулого і сучасні здобутки, імена їх творців не стають
менш значущими.
З повагою,

Павло Слободянюк,

начальник Державного підприємства
„Український державний центр радіочастот”,
кандидат технічних наук
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Український державний центр радіочастот. Історія та сучасність

