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У 1856 році провінційний німецький вчитель Пилип Рейс вперше ви-

користав електричний струм для передачі звуку. А 10 березня 1876 року 
виходець з Шотландії Олександр Белл, вперше скориставшися власноруч 
сконструйованим переговорним пристроєм, звернувся до свого помічника, 
що знаходиться в іншій кімнаті: "Mr. Watson. Come here. I want to see you" 
("Пане Ватсоне, зайдіть, я хочу бачити вас"). 

Пізніше Беллу приписали інші слова. Мовляв, пригадавши шекспірів-
ського героя, він урочисто мовив: "To be or not to be", а містер Ватсон від-

 



  повів на питання ствердно. 
Як би там не було, з легкої руки винахідника "звукового телеграфу" 

новинка в найкоротші терміни здійснила тріумфальний марш по Америці і 
Європі, і вже через два роки Белл запатентував першу в світі телефонну 
станцію, яку обслуговували панночки-телефоністки, здійснюючи механіч-
не з'єднання абонентів за допомогою ручного комутатора. 

Поступово інформація про "звукове чудо" дійшла і до Росії. Стали 
прибувати агенти компанії Белла, яка спочатку була монополістом в спра-
ві телефонізації світу. Телефон зі всім необхідним начинням прирівнював-
ся за ціною до дорогого велосипеда, але від охочих скористатися ним не 
було відбою.  

На перших порах не було й технічних можливостей для задоволення 
ажіотажного попиту. От чому перша на українських землях приватна те-
лефонна станція початку діяти в Одесі лише у 1882 році. Втім, телефон і 
допоміжна апаратура удосконалювалися у тому числі і завдяки розробкам 
наших вітчизняних кулібіних. Так, в тому ж 1882 році російський винахі-
дник Голубіцький запропонував власну конструкцію телефону: слухавка 
при покладенні на важіль автоматично перемикала контакти. Цей принцип 
повсюдно використовується в стаціонарних телефонних апаратах.  

Ще у 1883 р. одеські винахідники Бердичевський-Апостолов і Фрейде-
нберг, працюючи на кафедрі прикладної фізики і механіки Імператорсько-
го новоросійського (тепер одеського) університету, вперше у світі запро-
понували проект автоматичної телефонної станції. Та шкода! Мабуть, в 
Російській імперії порахували, що "панночки-телефоністки" — надійніші 
й працездатніші. Лиш через 13 років одесити отримали патент на свій ви-
нахід, але вже у США. 

В Києві перші телефонні апарати з'явилися у 1883 році в ресторані 
швейцарського підприємця Бернарда Семадені на Хрещатику — вельми 
престижному закладі. Зв'язок з'єднав обідній зал з кухнею, щоб відвідувачі 
могли робити замовлення по телефону! Номер у нього був суто символіч-
ний. Крім того, швейцар або офіціант могли викликати по телефону гос-
подаря закладу "для особистої зустрічі з клієнтом". Словом, телефон на 
перших порах використовувався виключно як офісний переговорний при-
стрій, що, втім, не заважало на рекламних оголошеннях того часу виділяти 
жирним шрифтом такі переваги закладів, як наявність телефону або під-
йомної машини (ліфта, по-нашому). 

Міжнародна телефонна компанія Белла встановила ще кілька телефон-
них апаратів в готелі підприємця Ланчия на Думській площі (нині — 
Майдан Незалежності). На всю величезну імперію у 1883 році налічувало-
ся лише 772 абоненти, причому знаходилися вони в найбільших містах: 
Москві, Петербурзі, Києві, Одесі, Варшаві і Ризі. Хвиля зарубіжних під-
приємців з телефонами різної якості, а деколи і вельми сумнівною якістю 
послуг, кинулася до Росії. Звичайно, на перших порах про об'єднання всіх 
користувачів в єдину абонентну мережу не йшлося, отже різні компанії 
могли самостійно виробляти свої пристрої, вигадуючи власні стандарти. 
Багато фірм незабаром прогоріли, і лише деякі, і в їх числі компанія Бела, 
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  "Уїтсон", "Сименс", "Еріксон", "Муррей", "Юз" і "Клопфер", користую-
чись хорошою репутацією, зуміли утриматися на ринку. Вони пропонува-
ли не лише телефонні апарати, але й повний комплекс телефонної мережі 
(комутаторної і навіть автоматичної). Послуги коштували вельми дорого!  

Дослідник Анатолій Макаров на сторінках своєї "Малої енциклопедії 
київської старовини" наводить симпатичне оголошення, надруковане в 
газеті "КіевлянинЪ" 4 січня 1878 року, коли обивателю намагалися хоча б 
у загальних рисах пояснити, що таке телефон: "Це найгеніальніший сучас-
ний винахід, з допомогою якого на відстані багатьох верст можна розмо-
вляти. Вживання його надзвичайно просте: два телефони з'єднуються на 
відстані з допомогою дроту. При магазині можна практично випробува-
ти і чути звуки музики, співу і розмови. Ціна за пару телефонів, включно з 
40 аршин дроту, 10 крб. сріблом з пересилкою". 

Спершу телефонні станції в Російській імперії будувалися і експлуату-
валися приватними особами. У 1885 році, за активної участі впливового 
начальника Південно-Західної залізниці, майбутнього прем'єр-міністра 
Росії Сергія Вітте, уряд дозволив будувати телефонні станції, нарівні з 
іноземними концесіонерами, силами й засобами Головного управління 
пошти й телеграфів, яке входило до Міністерства внутрішніх справ.  

На початку квітня 1886 р. саме у Києві була відкрита перша державна 
телефонна станція, в приміщенні поштової контори за адресою Хрещатик, 
26. Хоча освячення відбулося 1 квітня 1885 року, запрацювала вона  бли-
жче до осені. Вона з'єднала квартиру і кабінет начальника Південно-
Західної залізниці з управлінням дороги, вокзалом Київ-Пасажирський, 
станцією Київ-Товарний, а також з пасажирською пристанню на Дніпрі. 
Поступово з'являлися нові користувачі, у тому числі Міська дума, пожеж-
на дружина, Губернські присутственні місця, Лавра, деякі лікарні.  

На час відкриття станція обслуговувала 70 телефонів у приватних ква-
ртирах і 30 — в установах. Тоді наявність в банку, конторі чи ресторані 
телефону вважалося ознакою його респектабельності. Не випадково київ-
ський телефонний номер "1" вирвав у конкурентів Бернард Семадені, вла-
сник кондитерської напроти міської Думи. До кінця 1886 р. станція обслу-
говувала вже 175 телефонних номерів, а через 6 років, у 1892 р., в київсь-
кій телефонній мережі налічувалося 409 абонентів і 479 телефонних апа-
ратів. На кожний комутатор припадало до 200 з'єднань на добу.  

26 жовтня 1888 року подібна державна станція ощасливила своєю по-
явою Харків, а згодом Одесу, Курськ, Казань, Астрахань та інших великих 
міста. Один тільки телефонний апарат коштував від 5 до 25 рублів сріб-
лом, не кажучи вже про ціну дроту, установку, тарифікацію і обслугову-
вання мережі. На перших порах через дорожнечу лише п'ята частина те-
лефонних номерів припадала на приватні квартири. Левова частка теле-
фонних апаратів встановлювалася на фабриках і заводах, в готелях, вели-
ких торгових будинках, на вокзалах і пароплавних пристанях...  

В перше десятиріччя ХХ століття телефонний дріт дотягся вже до де-
яких вельми віддалених від центру дачних передмість Києва — Дарниці, 
Пущі-Водиці. Цьому сприяло будівництво телефонних підсилювальних 
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  підстанцій... Не лякали абонентів розповіді про "смертельну небезпеку 
телефонів", які регулярно з'являлися в київській пресі. Була загроза пораз-
ки телефонною електрикою під час грози, і про це нагадували голоси "те-
лефонних панночок", які з'явилися в Києві після Петербургу. 

У міру вдосконалення і розширення мережі дешевшали послуги. Теле-
фонні стовпи поступово змінив підземний кабель, адже могло бути, як, 
наприклад, в Одесі, де дроти протягли вздовж дахів будинків, що, звичай-
но ж, не прикрасило місто. Повітряні лінії із сталевими дротами вельми 
відчували перешкоди, створюваних трамваєм, який використовував назе-
мні мережі електроживлення, що позначалося на якості зв'язку. В Києві у 
свій час навіть розгорівся скандал, який був погашений після тривалих 
переговорів з участю Поштово-телеграфного відомства, гласних Міської 
думи та бельгійських концесіонерів — власників міської електричної залі-
зниці (трамвая). Врешті-решт, за рахунок іноземців опори телеграфних 
стовпів, на яких спочатку розміщували й телефонний дріт, були значно 
подовжені. Сталевий дріт поступово замінили мідним.  

В 1902 році різко збільшилася кількість дротів на вулицях міста (трам-
вай і електрика), що примусило зв'язківців замінити всі однодротяні назе-
мні лінії на двохдротяні підземні.  

На 1 січня 1906 року в країні телефоном могли користуватися жителі 
87 міст, з яких 22 міста знаходилися на території сучасної України. Зага-
льна кількість абонентів сягнула 15 тисяч. Напередодні жовтневого пере-
вороту в Росії налічувалося 232 337 абонентів.  

Напередодні революції абонентів стало 5458 (перше місце в Росії із за-
гального числа в 66 тисяч), а обслуговуванням займалися всього 97 теле-
фоністок. Користувачів телефонів не зупиняла навіть висока абонплата — 
150 рублів в рік або 15 копійок за трихвилинну розмову по одному з 8 те-
лефонів-автомати, встановлених на центральній станції. 

Другий показник був у Харкові (4522 абоненти). Москва і Петербург, 
задовольняючись могутньою мережею урядового телефонного зв'язку, 
тихо заздрили "матері міст російських". "Розмовні" станції були встанов-
лені при всіх поштово-телеграфних відділеннях міста, у Деміївськой по-
штовій конторі, у відділенні на Думській площі, в Лук'янівській та Пе-
черськ конторах, а також у Центральній телеграфній конторі (вул. Воло-
димирська, 23). А ось умови користування міськими телефонними станці-
ями зразка 1913 року: 

"1. Плата за переговоры на городских телефонных станциях опреде-
ляется в 15 копеек за предоставление телефона каждому отдельному 
лицу для разговора с одним и тем же абонентом в продолжение не свыше 
трех минут.  

2. Плата вносится вперед и обратно не возвращается, хотя бы пере-
говор и не состоялся. В подтверждение получения переговорной платы 
выдается квитанция.  

3. По внесении платы за разговор по телефону и по заявлении дежур-
ному по станции, с кем именно из абонентов желают переговорить, ап-
парат переговорной станции соединяется с аппаратом требуемого або-
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  нента, и по выполнении сего лицо, желающее вести разговор, приглаша-
ется к телефону: именно с этого момента считаются три минуты, оп-
ределенные для единичного разговора, оплаченного 15 коп. В случае, если 
вызываемый переговорной станцией абонент был занят, лицу, желающе-
му вести с ним разговор, предоставляется право обождать, пока тре-
буемый им абонент освободится.  

4. Если разговаривающий желает продолжать разговор по окончании 
3 мин., то это не возбраняется, при условии внесения за таковой разговор 
дополнительной платы по расчету 15 коп. за 3 мин. разговора. При этом, 
однако, разговор одного лица не может длиться более 15 мин., если на 
станции есть другие желающие воспользоваться переговорным аппара-
том". 

Як бачимо, послуга була не з дешевих. Скажімо, у 1910 році за 15 ко-
пійок можна було купити півкіло відмінної яловичини, дві півкілограмові 
французькі булочки (з борошна вищого ґатунку), вісім кілограмів солі. 
Або випити пляшку першокласного пива або проїхати три тарифні ділян-
ки на трамваї, наприклад, від Контрактової площі до дачі Кинь-Грусть 
(район нинішньої площі Шевченка).  

У 1893 р. шведський підприємець — колишній власник скромної майс-
терні ремонту телеграфних апаратів — Ларс Магнус Еріксон встановив у 
Києві свою першу телефонну станцію. Він же досяг успіху в цьому трохи 
пізніше в Харкові, а у 1900 р. побудував у Санкт-Петербурзі свою першу 
зарубіжну фабрику. З 1927 р. вона стала називатися "Червона зоря" і випу-
скала радянські телефонні апарати. Випускала, не надто піклуючись про 
модернізацію. "Еріксон" зміг потіснити з світового ринку свого основного 
конкурента, компанію Белла, завоювавши багато країн світу, у тому числі 
навіть такі специфічні та далекі, як Мексика і Китай.  

На початку 30-х років у Києві, який набув статусу столиці, назріла те-
лефонна криза. Стара телефонна станція не справлялася зі зростаючою 
кількістю дзвінків. На кожну телефоністку припадало по 150 абонентів, і 
з'єднувати їх, згідно норм Наркомзв'язку, було потрібне за 18 секунд. Чис-
ло абонентів у 1934 році було вже 7981. Тому в Києві вирішено було по-
будувати другу в Україні, після Харкова, автоматичну телефонну станцію. 
На початку 30-х з'являється новий тип телефонних апаратів з цифербла-
том-диском — "вертушки". Правда, перших користувачів доводилося дов-
го інструктувати на предмет тлумачення незнайомих раніше гудків. Або-
ненти ще довго намагалися догукатися до "панночки". Пуск другої черги 
АТС в 1935 році виявив ще одну проблему — 6000 нових номерів вимага-
ли відповідного числа телефонних апаратів. Було кинуто всесоюзний 
клич, і незабаром з'явилося потрібне число "вертушок". 

У місті йшли масштабні роботи по заміні повітряних телефонних ліній 
на підземні кабелі. В 1940 році в Києві діяло вже п'ять АТС на 24 000 но-
мерів. Понад 7000 киян мали невимовну розкіш — квартирний телефон, а 
менш щасливі користувалися 500 вуличними телефонами-автоматами. 
Місцеві газети радісно рапортували, що "радянський телефонний зв'язок 
встає на рівень потреб трудящих міста". "Потреба" лишилася до наших 
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  днів — кияни все так само потребують хорошого телефонного зв'язку, а 
обіцянка "поставити в кожну квартиру телефон", дотепер не виконано.  

Між тим, у США в 1902 році одних таксофонів налічувалося 81 тисяча, 
а ще через десять років тільки у Нью-Йорку їх було понад 25 тисяч. До 
того ж, американські апарати були настільки надійними і "антивандаль-
ными", що, створені на самому початку ХХ сторіччя, служили до кінця 
1960-х років! Чого не скажеш про радянські аналоги.  

За даними книги "Телекомунікації України", виданої на замовлення 
"Укртелекому" в 2001 році, перші таксофони з'явилися на вулицях Москви 
і Ленінграда лише в 1929 році, а в Києві тільки в 1938-у. Перший післяво-
єнний телефон-автомат з'явився в Києві в 1944 році. Він був встановлений 
на будівлі №5 по Хрещатику — єдиному, уцілілому на непарній стороні 
цієї багатостраждальної вулиці, частково зруйнованої в роки Другої світо-
вої війни і майже повністю розібраної після, включаючи масу добротних 
будівель, які можна було відновити. На жаль, будівля, в якій довгі роки 
розміщувався главпочтамт (перш за все, пам'ятник історії), доживає 
останні дні, оскільки вже дуже "муляє око" урядовцям і наближеним до 
них архітекторам, які в що б то не стало забажали розчистити нашу голо-
вну "авеню" від всього "зайвого".  

Разом з вітчизняними розробками в Києві, Харкові, Дніпропетровську, 
Одесі не гидували і трофейними телефонами-автоматами німецької фірми 
"Сименс". З таких телефонів збивали логотип, замазували текст, написа-
ний німецькою мовою, а на його місце наклеювали "правила користуван-
ня". Виходило цілком по-совєтскі...  

 

  
 

Перший телефонний апарат системи Белл-Блека.  
Будинок поштово-телеграфної контори на Хрещатику,  

де розташувалась перша телефонна станція 
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Автозал АТС-I. Автозал сучасної цифрової АТС. 
Київська міська філія ВАТ "Укртелеком" по вул. Горького, 40 

 
В питанні телефонізації наздогнати Америку нам так і не вдалося. Ста-

рше покоління пам'ятає і "надійність" апаратів, і відповідну якість зв'язку. 
Скільки разів, бувало, насилу знайшовши "двушку" і працюючий автомат, 
набирали ми жаданий номер, а лиходій-автомат ковтав її, і починалися 
мученицькі пошуки нової монетки... 

 
 
 

ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОГО ТЕЛЕФОНА 
Зародження та становлення телефонного зв'язку у Києві 

kyiv.ukrtelecom.ua/about/kyiv_phone 
 
Перші телефони в Києві було встановлено ще в 1884 році. Ці передвіс-

ники телефонізації знаходились в ресторані "Семадені" та магазині Попо-
ва, і використовувались лише для внутрішнього зв'язку. А в 1885 році в 
місті розпочали створення першої телефонної станції в приміщенні по-
штової контори за адресою: вулиця Хрещатик, будинок № 24/26.  

Днем народженням київського телефонна стало перше квітня, 1886 
року, коли урочисто була відкрита перша телефонна станція Києва. 

В день відкриття станції запрацювало 60 телефонів, а до кінця року їх 
було вже 175 номерів із яких 10% складали квартирні телефони, а 55% — 
торгівельні фірми, промислові заклади та адмінустанови.  

Трохи згодом, в Києві були відкриті 5 "говорильних" пунктів, де за 25 
копійок можна було придбати 3-х хвилинну розмову з будь-яким абонен-
том. З 1895 року плату за розмови знизили до 15 копійок.  

В 1892 році в Києві нараховувалось вже 409 абонентів та 479 телефон-
них апаратів, а станція мала 9 комутаторів і все це господарство обслуго-
вувалось 37-ми працівниками. На кожен комутатор приходилось до 200 
з'єднань за добу. В 1893 році була споруджена ще одна станція на Подолі, 
що мала 300 номерів.  

Історичною для Києва стала весна 1901 року, коли вперше монтувалась 
телефонна каналізація. В траншеї укладались циліндричні бетонні труби 
на 12 та 24 канали, діаметр кожного з них складав 90 міліметрів. Колодязі 
телефонної каналізації будувались "всерйоз та надовго".  
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  В подальші роки модернізація продовжувалась. В 1904-1912 роках єм-
ність кабельних мереж зросла до 4000 пар, а ємність станції до 4200 номе-
рів. Покращилась, також, і якість зв'язку. Але попереду очкували нові 
ускладнення — попит на телефонній зв'язок значно перевищував технічні 
можливості телефонної мережі і вже в 1912 році всі ємності були вже за-
діяні та технічні можливості для розвитку вичерпано. У той час на сто 
киян припадало менше одного телефона.  

Новим етапом розвитку електрозв'язку було закладення фундаменту 
нового приміщення Міської телефонної мережі, замість старого за тією ж 
адресою. Сталося це 12 липня 1912 року. Слід зазначити, що ця будівля 
стоїть і досі; там розміщується Державна Радіокомпанія України.  

Роботу по реконструкції приміщення було закінчено в жовтні 1914 ро-
ку. Незабаром якість зв'язку поліпшилась та й попит значною мірою був 
забезпечений. В цьому ж році телефонна щільність вже склала 1,6 апарати 
на 100 мешканців Києва: киян тоді було 261тисяча, а телефонів у мережі 
— 4178.  

Наступними роками телефонна галузь розвивалась досить повільно та 
кволо — громадянська війна не сприяла розвитку та й телефонне госпо-
дарство до 1919 року не мало єдиного органу управління, а знаходилось 
під керуванням різних установ та приватних осіб.  

За роки першої п'ятирічки кількість абонентів Києва зросла з 5467 до 
8416. Останній показник міг бути і більшим, але в 1930 році монтована 
ємність центральної телефонної станції була повністю задіяна і в Києві 
наступив, так званий "телефонний голод", коли нові абонентські запити не 
задовольнялись.  

Щоб якось вийти проблемної ситуації, управління телефонної мережі 
прийняло рішення про будівництво підстанцій. В 1931 році в експлуата-
цію було здано дві телефонні підстанції ручного обслуговування системи 
ЦБ. Підстанцію ємністю 300 номерів було змонтовано на вул. Червоноар-
мійська, та іншу — на вул. Грушевського. Але такі заходи не дали очіку-
ваного результату — попит значно перевищував можливості мережі.  

В 1926 році в Києві радіопередача транслювалась по телефонним про-
водам. Мережа радіопередачі дуже швидко зростала та заважала телефон-
ному зв'язку. Тільки з 1930 року радіопередача проводилась вже за допо-
могою окремої трансляційної мережі. Такими заходами зменшилась кіль-
кість перешкод на лінії.  

В 1933 році київське телефонне господарство нараховувало 3 телефон-
ні станції: центральна — ЦБ на 6350 номерів, Сталінська підстанція — ЦБ 
на 300 номерів, обласна АТС на 400 номерів.  

24 червня 1934 року Київ став столицею України і з цього моменту 
для розвитку електрозв'язку наступає новий етап більш жвавого та інтен-
сивного розвитку. Саме в той час і виникло окреме підприємство — Київ-
ська Міська Телефонна Мережа (КМТМ). Вже в липні 1934 була введена в 
експлуатацію АТСДК на 900 номерів. Ця АТС безпосередньо обслугову-
вала урядові установи. Проектом реконструкції КМТМ передбачалось 
будівництво 4 АТС та оновлення лінійно-кабельного господарства.  
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  В жовтні 1935 року з введенням в експлуатацію АТС ємністю 10 тисяч 
номерів, на цю станцію були переключені всі 6650 абонентів з ручної те-
лефонної станції ЦБ. Друга АТС машинної системи на 6 тисяч номерів, 
що знаходилась на вул. Хрещатик та почала працювати в 1937 році. Третя 
станція такого ж типу, ємністю 1500 номерів, що знаходилась на вул. 
Грушевського була запущена в експлуатацію в наступному році. В тому ж 
році запрацювала і станція, з 4-а тисячами номерів на вул. Нижній Вал.  

1937 рік — телефонна щільність збільшилась від 1,2 після громадянсь-
кої війни до 3,5 номерів на сто мешканців столиці.  

В кінці 1939 року ємність АТС в Києві складала 22400 номерів, магіст-
ральна кабельна мережа нараховувала 25000 пар. До 1 січня 1941 рокуна 
телефонній мережі діяло близько 19 тисяч телефонів та 10 тисяч були 
включені в різні відомчі станції та мали можливість виходу на мережу 
міста.  

Вранці 22 червня 1941 року перші бомби впали на Київ. З'явились пе-
рші руйнування, в тому числі й телефонних споруд. Зв'язок на окремих 
ділянках було ушкоджено. В столиці залишилась лише одна АТС-1, що 
діяла навіть після залишення міста військами.  

Лише після визволення Києва 6 листопада 1943 року в столиці були 
змонтовані підстанції ручного обслуговування типу ЦБ ємністю 200 та 
300 номерів. В січні 1944 року запрацювала ручна телефонна станція ЦБ 
ємністю 1000 номерів. Одночасно монтувалась АТС машинної системи на 
4 тисячі номерів, яка була здана в експлуатацію в тому ж році 24 серпня. А 
в січні 1945 року вже розгорнулось будівництво АТС декадно-крокової 
системи.  

З введенням в дію з 1946 по 1948 рік трьох районних АТС (№2, №3, 
№4) київська міська телефонна мережа вже стала набувати чітку організа-
цію та технічну структуру.  

В 1953 з'явився, такий на сьогодні звичайний та необхідний, перший на 
Україні автоматичний годинник з телефонним доступом та відповіддю 
голосом.  

В 1954 році ємність АТС досягла довоєнного рівня. Дуже багато зу-
силь було витрачено для відродження ушкоджених об'єктів та будівництва 
нових.  

В 1960 році на КМТМ нараховувалось 17 АТС. Це були станції типу 
АТС-47, АТС-54 — перші розробки декадно-крокових АТС, що випуска-
лися заводом "Червона Зоря". Але перших випусках цього обладнання 
траплялись заводські дефекти та недоробки, що сильно ускладнювали йо-
го експлуатацію.  

Подальший розвиток мережі проходив швидкими темпами. В 1963 році 
в Києві було вже 45 автоматичних станцій, а монтована ємність наближа-
лась до дев'яностотисячної межі, число абонентів досягало 70 тисяч. Росли 
лінійно-кабельні споруди, кількість працівників сягала 1000 чоловік. Роз-
ширювалась територія столиці, а з нею і зона обслуговування телефонним 
зв'язком.  

В 1963 році було створено Управління Київської міської телефонної 
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  мережі та створені територіальні підприємства — Центральний, Печерсь-
кий та Жовтневий телефонні вузли.  

З 1964 року на мережі стали вводитись в експлуатацію координатні 
АТС малої ємності, а з 1968 року розпочалось постачання обладнання 
АТСК ємністю 10 тисяч номерів. Обладнання АТСК було більш надійним 
та сучасним.  

В липні 1966 року Дарницький телефонний вузол відокремлюється як 
самостійне підприємство, за рахунок реорганізації Печерського телефон-
ного вузла. В 1974-му році створюється Подільский телефонний вузол за 
рахунок реорганізації Жовтневого.  

В 1963-1965 роках КМТМ була переведена на шестизначну нумерацію. 
Створилось сім стотисячних вузлів з літерними індексами. В 1970 році 
літерні індекси були замінені на цифрові. Переведення мережі на шести-
значну нумерацію дозволив в 1964 році ввести в дію АТС-46, а в 1965-му 
— АТС-52.  

Виконавши роботу, що була запланована проектом переходу на шести-
значну систему, київські телефоністи забезпечили собі можливість розви-
тку до 800 тисяч номерів.  

В 1970 році на РАТС-24/25 запроваджені перші в Україні зразки апара-
тури автоматичного визначення номерів (АВН) та категорій викликаючи 
абонентів. До 1977 року всі РАТС стовідсотково були обладнані релейни-
ми АВН, а на 2000 рік релейне обладнання було замінено на електронне. 
1971 рік — введена перша РАТС-442 координатної системи АТСК, ємніс-
тю 10 тисяч номерів.  

За 1979-80 роки введена в дію РАТС-216 типу "Пентаконта -1000С".  
В 1982 році введено в дію автоматизоване бюро ремонту (АБР) теле-

фонів з зоною дії до 200 тисяч номерів.  
За 1982-1985 роки зроблено переведення телефонної мережі на семи-

значну нумерацію. Роботи по переведенню Київської МТМ на семизначну 
нумерацію не мали аналогів по методиці та складності виконання. Для 
прикладу, що показує важкість та ретельність цієї роботи — обсяг таблиць 
переключення тільки для другої мільйонної зони склав 1,5 тисяч сторінок 
машинописного тексту.  

В 1986 році — введена в дію перша в Україні АТС-228/229 з програм-
ним управлінням типу ARE-11.  

В 1986 році введена в експлуатацію автоматизована довідково-
інформаційна служба АДІС — "09" на 64 робочих місць телефоністок з 
використанням комп'ютерної бази даних.  

В 1987 році введена в дію перша в Україні волоконно-оптична система 
передачі (ВОСП) на швидкості 8Мбіт/сек. Завершена розробка технологій 
монтажу та започатковане використання багатомодових оптичних кабелів 
зв'язку. В цьому ж році на Центральному телефонному вузлі КМТМ був 
організовано цех радіотелефонного зв'язку -"Алтай".  

Крім того Київським виробничім об'єднанням електрозв'язку була ви-
ведена з дії перша РАТС-29 декадно-крокової системи і була введена в 
дію перша в Україні цифрова РАТС-546/547, типу МТ-20/25. Ця станція 
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  забезпечувала комутацію до 75 тисяч викликів за годину.  
1989 рік — створення першого в Україні центру постійного нагляду за 

електронними АТС.  
В 1991 році було припинено використання для нового будівництва 

аналогових систем комутації. Крім того, постійно виводяться з експлуата-
ції декадно-кросові АТС. Остаточне заміщення таких АТС на сучасні пла-
нується провести до 2005 року.  

1996 рік — було виконано переведення діючого парку таксофонів на 
використання карток, виведено із експлуатації першу станцію координат-
ної системи типу АТСК РАТС-556. в цьому ж році почалось запроваджен-
ня загально канальної сигналізації ЗКС №7 та послуг ISDN з доступами 
PRI та BRI.  

В 1999 році на місцевій телефонній мережі задіяний перший в Україні 
центр управління системами передачі SDH.  

За 1991-1999 роки в Києві змонтовано та введено в експлуатацію АТС 
загальною ємністю 368462 номерів, з яких 343681 — цифрові. Лише за ці 
роки монтована ємність збільшилась на 335439 номерів. З 1997 року буду-
ється магістральне кільце та транзитні станції з метою реконструкції ме-
режі з використанням сучасних технологій.  

В 2000 році МТМ повністю переведена на почасову тарифікацію міс-
цевого зв'язку.  

З 1 травня 2001 року КМД ВАТ "Укртелеком" розпочала комерційну 
експлуатацію мережі Інтернет. Було відкрито чотири вузли доступу до 
світової мережі. На одному з вузлів застосовано обладнання абонентсько-
го ущільнення "Сіріус-128", що дозволило користувачам одночасно пра-
цювати в мережі Інтернет та користуватись телефоном. Крім доступу по 
комутованих та некомутованих лініях, КМД ВАТ "Укртелеком" надає 
абонентам доступ за новітньою технологією швидкісного доступу xDSL. 
Для створення корпоративних мереж пропонується послуга FrameRelay.  

Кожен мешканець столиці має можливість скористатися послугою Ін-
тернет у пунктах колективного користування, створених Київською філі-
єю.  

У найближчому майбутньому Київська міська дирекція ВАТ "Укртеле-
ком" запропонує споживачам принципово нові види доступу до світової 
мережі Інтернет та нову форму оплати за цю послугу.  

На при кінці 2001 року у столиці закінчено будівництво складного та 
унікального проекту — транспортно-транзитної мережі міста Києва, що 
дозволить ввести в дію вже побудовані АТС нового покоління, скоротити 
існуючу в місті чергу на встановлення телефонів, замінити морально за-
старілі АТС.  

Для створення міського магістрального кільця використане найсучас-
ніше обладнання фірм "Сіменс" та МКМ "Телеком". Загальна довжина 
магістралей 82 км. Змонтоване потужне обладнання чотирьох транзитних 
станцій та синхронних систем передачі SDN забезпечить роботу понад 100 
тис. каналів зв'язку.  

Обслуговування складного технічного комплексу та устаткування фі-
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  лії, надання різних видів послуг електрозв'язку забезпечує штат в кількості 
біля 4,5 тис. працівників, з них біля 50% — це робітники, та 50% — це 
фахівці електрозв'язку, електронної техніки, управління та організації ви-
робництва.  

Київська міська філія ВАТ "Укртелеком" здійснює свою діяльність на 
всій території міста і є однією з найбільших телефонних мереж України. 
На мережі діє 160 телефонних станцій загальною монтованою ємністю 
понад 1 млн. номерів.  

Протягом 2005 року Київською міською філією ВАТ "Укртелеком" 
споживачам надано послуг електрозв'язку на 533,3 млн. грн.  

Приріст становив 25011 телефонний апарат. З них на квартирах грома-
дян встановлено 22781 телефон. За рік встановлено 43718 телефонів.  

Велику увагу Укртелеком приділяв пільговикам. Протягом 2005 року 
отримали телефон 1481 ветеран війни, 923 інвалідів 1 та 2 групи праці, 
загального захворювання, 662 учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. Всього 
пільговим категоріям громадян встановлено 4239 телефонів або 18,6% від 
кількості встановлених домашніх телефонів.  

Загальна кількість заяв на встановлення телефону дорівнювала 12,4 ти-
сяч, причому на початок року їх було 18,9. Щільність телефонів на 100 
мешканців столиці становила 46,28.  

Великим досягненням у роботі столичних зв'язківців є постійне зрос-
тання цифрового фрагменту телефонної мережі. На 1.01.06 він вже скла-
дав — 934,195 тис. номерів або 75,17% від загальної кількості.  

Із зростанням на мережі цифрового фрагменту зростає число користу-
вачів додатковими послугами цифрових АТС. На 01.01.06 їх кількість ста-
новила 49533. З метою впровадження спрощеного механізму замовлення 
абонентами цих послуг в філії організована служба прийому замовлень за 
телефонами 052 та 540-55-55.  

Підтримується в належному стані таксофонна мережа, яка в місті Києві 
має 4953 універсальних таксофонів, з яких 4583 працюють по телефонній 
картці, а 370 — по телефонній картці та монетах.  

Продовжувався розвиток послуги доступу до мережі Інтернет. За рік 
введено в експлуатацію 7 вузлів доступу ADSL, запущено в експлуатацію 
40 площадок широкосмугового доступу до мережі Інтернет, велись роботи 
по проектуванню другого етапу розширення мережі Інтернет.  

В місті працювало 17 пунктів колективного користування мережею Ін-
тернет та 6 відділень "Телекомсервіс" по наданню телекомунікаційних 
послуг та прийому платежів. Введено в експлуатацію обладнання для на-
дання послуг ІР-телефонії.  

Протягом 2006 року Київською міською філією ВАТ "Укртелеком" 
споживачам надано телекомунікаційних послуг на 1062,7 млн. грн.  

Приріст телефонних апаратів становив 15231 телефон. З них на квар-
тирах громадян встановлено 10787 телефонів. Всього за рік встановлено 
45,2 тис. телефонів.  

Протягом року встановлено 880 телефонів ветеранам війни, 577 — ін-
валідам 1 та 2 групи праці, загального захворювання, 424 — учасникам 
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  ліквідації аварії на ЧАЕС. Всього пільговим категоріям громадян встанов-
лено 10% телефонів від чистого приросту кількості встановлених домаш-
ніх телефонів.  

Загальна кількість заяв на встановлення телефону станом на 01.01.07 
становила 8,4 тисяч , на початку року їх було 12,4 тис. Щільність телефо-
нів на 100 мешканців столиці становила 46,7.  

Цифровий фрагмент телефонної мережі складав 949 тис. номерів або 
76,88%. З його зростанням, зростало число користувачів додатковими ви-
дами обслуговування цифрових АТС. За 2006 рік їх кількість зросла на 
24920 абонента і на 01.01.07 становила 74453, з яких 6288 юридичних і 
68165 фізичних осіб. За рік працівниками дільниці підтримки споживачів 
(540-55-55 та 0-52) прийнято 20932 замовлень на додаткові послуги циф-
рових АТС.  

Таксофонна мережа міста мала 4953 універсальні таксофони, з яких 
4563 працювали по телефонним карткам, а 390 — по телефонним карткам 
та монетам.  

Продовжувався розвиток послуги доступу до мережі Інтернет — ме-
режа широкосмугового доступу має загальну кількість ADSL портів — 
28944 (на початку року було 6832 порти). Кількість портів виходу в мере-
жу Інтернет для надання послуги "Відкритий доступ" становила 7688, а 
для надання послуги WiFi (РадіоСпот™) — 82.  

Станом на 01.01.07 до мережі Інтернет Київської міської філії підклю-
чено 1116 користувачів по комутованій лінії, 8054 користувача за допомо-
гою обладнання ADSL, 25 користувачів по постійному ІР-з'єднанню.  

На протязі року проводились роботи по впровадженню нових автома-
тизованих систем АСТЛО (контракт з фірмою "РіКо") та АСКР (контракт 
з фірмою "ІнноВінн").  

В місті працювало 8 пунктів колективного користування мережею Ін-
тернет та 10 відділень "Телекомсервіс" по наданню телекомунікаційних 
послуг та прийому платежів.  

Протягом 9 місяців2007 року Київською міською філією ВАТ "Укрте-
леком" споживачам надано телекомунікаційних послуг на 830,5 млн. грн.  

Приріст телефонних апаратів становить 13166 телефонів. З них на ква-
ртирах громадян встановлено 4688 телефонів. Всього за період встановле-
но 38044 телефонів.  

Велику увагу філія приділяє пільговикам. Протягом 9 місяців встанов-
лено 532 телефони ветеранам війни, 321 — інвалідам 1 та 2 групи праці, 
загального захворювання, 250 — учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. 
Всього пільговим категоріям громадян встановлено 23,52% телефонів від 
чистого приросту кількості встановлених домашніх телефонів.  

Загальна кількість заяв на встановлення телефону станом на 01.10.07 
становить 5,9 тисяч (для довідки: на початку 2007 року було 8,4 тис). 
Щільність телефонів на 100 мешканців столиці становить 46,8.  

Цифровий фрагмент телефонної мережі складає 949,9 тис. номерів або 
77,72%. З його зростанням, зростає число користувачів додатковими ви-
дами обслуговування цифрових АТС. Протягом 9 місяців 2007 ріку їх кі-

арх. Володимир Ніколаєв.  Фото — Валерій Лисенко, лютий 2008 
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  лькість зросла на 13567 абонента і на 01.07.07 становила 88020, з яких 
6803 юридичних і 81217 фізичних осіб. За рік працівниками дільниці під-
тримки споживачів (540-55-55 та 0-52) прийнято 16749 замовлень на дода-
ткові послуги цифрових АТС.  

Таксофонна мережа міста має 4453 універсальні таксофони, з яких 
4063 працюють по телефонним карткам, а 390 — по телефонним карткам 
та монетам.  

Продовжується розвиток послуги доступу до мережі Інтернет — вве-
дені в промислову експлуатацію система автоматизованого вимірювання 
параметрів абонентських ліній "МЕТРОЛОГ" та автоматизована система 
технічного та лінійного обліку "АСТЛО", введено 1632 портів широко-
смугового доступу ADSL, задіяно 54 точок доступу за технологією Wi-Fi.  

Станом на 01.10.07 до мережі Інтернет Київської міської філії підклю-
чено 1078 користувача послуги комутованого доступу (за договорами), 
19944 користувача за допомогою обладнання ADSL тощо.  

На 01.10.07 в місті працюють 17 пунктів по наданню послуг електро-
зв'язку та прийому платежів. З низ 10 пунктів по наданню послуг міжмісь-
кого та міжнародного зв'язку в АПП та 7 власних пунктів по прийому пла-
тежів. 
 
 

 
Валерій ЛИСЕНКО 

КИЇВСЬКИЙ ГЕНІЙ РАДІО 
Продовжувач справи Попова — друг Марконі 

 
Зі світової історії радіо 
7 травня 1895 р. російський учений Олександр Попов вперше у світі 

продемонстрував дію “ бездротового телеграфу” на відстань 60 м. Щоро-
ку цього дня в СРСР відзначався День радіо. Пізніше використанням чут-
ливих телефонних навушників дальність прийому довели до п’яти кіломе-
трів. 1900 року перші радіостанції Попова з’явилися на кораблях російсь-
кого флоту, і дальність зв’язку сягнула 150 км. На жаль, невдовзі Попов 
помер. 

Між тим, на Заході винахідником радіо вважають італійського маркіза 
Гульєльмо Марконі, який уславився створенням у Британії першої радіо-
технічної фірми. 1901 року Марконі вперше спромігся передати сигнал 
через Атлантичний океан і 1909 року був удостоєний Нобелевської премії. 

Етапним в розвитку радіоелектроніки став 1906 рік. Грінліф Пікар за-
патентував "детектор" — напівпровідниковий діод, який дозволяв відділи-
ти корисний сигнал від несучої радіочастоти. Лі де Форест винайшов еле-
ктровакуумний тріод. Радіолампи, потіснивши електромеханічні реле, бу-
ли основою більшості радіоелектронних пристроїв навіть після початку 
масового виробництва напівпровідників у середині ХХ ст.  

А 26 грудня все того ж 1906 року канадець Реджинальд Фессенден пе-
редав у ефір два музичних номери, читання віршів і коротку розмову. По 

 
 
15 грн. 
 
 
 

 
 

Колишня контора Лук'янівського єврейського цвинтаря,  
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  суті це була перша спроба радіомовлення, причому з двома головними 
його складовими — інформаційною та розважальною. Передачу могли 
почути лише випадкові радисти суднових радіостанцій: у навушниках за-
мість звичного попискування "морзянки" несподівано почулися голос та 
музика. Розвиток радіомовлення потребував масового виробництва деше-
вих загальнодоступних радіоприймачів.  

 
В Музичному провулку 
25 січня 1884 року, в родині київського купця І гільдії, у Музичному 

провулку (на місці нинішньої будівлі Держтелерадіо по Хрещатику 26), 
народився майбутній талановитий вчений, інженер і підприємець, ім'я 
якого стоїть в першому ряду засновників світової радіотехніки. Нашого 
земляка Семена Мойсейовича Айзенштейна, кавалера французького орде-
на Почесного легіону, знав весь світ. 

Проте марно шукати в енциклопедіях і словниках, виданих при радв-
ладі, зведення про нього. Їх там немає, бо у 1922 році, разом з рядом ін-
ших видатних діячів, він емігрував з Росії. Його ім'я на Батьківщині було 
приречене на забуття, незважаючи на те, що він по смерті Попова у 1906 
р. став його духовним спадкоємцем і найпомітнішою особою вітчизняної 
радіотехніки. Незважаючи на те, що він заснував у Петербурзі «Товарист-
во бездротових телеграфів і телефонів», з якого почалася історія славетно-
го російського підприємства «НДІ Вектор», а також був розробником і 
будівничим більшості радіотехнічних споруд Росії та України у період 
1907-1922 рр. 

Нині немає ні будинку, в якому він народився, ні Музичного провулка. 
Невідомо також, в якій школі він навчався. Відомо лише, що вступивши 
на перший курс київського університету святого Володимира, він вже за-
хоплювався роботами Попова в галузі бездротової телеграфії, і навіть зі-
брав у себе вдома систему радіозв'язку, що складалася з іскрового переда-
вача й приймача, і провів перші сеанси радіозв'язку в Києві. 

В грудні 1901 року в Москві, у Політехнічному музеї, проходив II Все-
російський електротехнічний з'їзд. Київському студенту вдалося прослу-
хати доповідь Попова "Основи сучасного телеграфування без дротів". Йо-
го відрекомендували Попову, який був здивований широтою його науко-
вих поглядів і творчим підходом до проведення досліджень. Ця зустріч 
для С. Айзенштейна мала велике значення: він отримав моральну підтри-
мку знаменитого вченого, що зіграло важливу роль в його подальшій нау-
ковій і практичній діяльності.  

Ще студентом, в 1904 році С. Айзенштейн одержує свій перший патент 
"Система одночасного телеграфування і телефонування без дротів". За-
вдяки своїм здібностям і батьковій фінансовій підтримці, після закінчення 
Київського університету, Семен продовжив свою освіту в берлінському 
університеті, а в галузі радіо ще в Шарлоттенбурзькому політехнікумі. 
Повернувшися із закордону додому, в Київ, у 1905 р. Айзенштейн органі-
зовує невелику лабораторію бездротової телеграфії. На роботу він запро-
шує недавнього випускника Київського університету Шейнберга, з яким 

проведення ІІІ Міжнародного форуму «Цифрове мовлення в Україні» 24 
вересня 2009 року. Всі матеріали  можна знайти на сайті   dtvforum.org.ua: 
презентації учасників Форуму 2008, інформацію про Організаторів, допо-
відачів та партнерів Форуму. Сайт допоможе Вам зв’язатися із організато-
рами, дізнатись про перебіг підготовки до ІІІ Міжнародного Форуму і по-
дати заявку на участь у ньому. 
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  надалі склалися довгі наукові і дружні відносини. В цей же час, київський 
генерал-губернатор Сухомлінов, майбутній військовий міністр Росії 
(1909-1915 рр.), дізнавшися про експерименти молодого вченого, заціка-
вився ними і надав йому підтримку . Він добився від військового відом-
ства фінансування наукових досліджень і виділення ділянок землі в Києві 
і Жмеринці під будівництво потужних експериментальних радіостанцій. 
Айзенштейн став одним з перших вітчизняних дослідників, який проводив 
практичні досліди по використанню незатухаючих коливань, одержуваних 
з допомогою дугових ламп.  

Його роботи носили піонерський характер, про що свідчить отриманий 
ним патент на "спосіб збільшення інтенсивності електричних коливань". В 
цей же час вчений проводить випробування польових радіостанцій вели-
кої потужності.  

 
IV Всеросійський електротехнічний з' їзд 
З результатами наукових досліджень С. Айзенштейна по радіозв'язку 

були ознайомлені учасники IV Всеросійського електротехнічного з'їзду, 
який проходив у Києві з 25 квітня по 4 травня 1907 року. З'їзд виявився 
подією не тільки для губернського міста, але й для всієї країни.  

Засідання відкрилися в залі Міської думи яскравою промовою голову-
ючого, міського голови Івана Миколайовича Дьяконова. Від імені міста 
Києва він привітав учасників з'їзду і побажав їм успіху. Зокрема він ска-
зав: "та галузь знань, розробці, якої ви присвятили своє життя, приваб-
лива не тільки з чисто наукового інтересу і захоплення, які викликають у 
всіх нас дивні перемоги людського генія над силами природи і нові кроки на 
шляху розпізнавания її таємниць, але й тим, що чисто практичні виснов-
ки, які робляться з відкриттів, роблять звичайне наше життя красиві-
шим, привабливішим і зручнішим". Потім з'їзд вітали представники різних 
державних установ, учбових закладів, вчених товариств і місцевих гро-
мадських організацій.  

Цікавим було вітання проф. де-Метца, від імені київського відділу тех-
нічного товариства, в якому він відзначив, що після столиць Москви й 
Петербургу, першим провінційним містом, в якому члени з'їзду проводять 
свою діяльність, є місто Київ. На це Київ має право, адже тут електричний 
струм отримав широкі права громадянства: змінний струм освітлює вули-
ці й будинки, постійний струм возить по міській залізниці (так тоді нази-
вався трамвай). Ми маємо чималу телефонну мережу, подаємо воду в наш 
водогін за допомогою електрики. Ми маємо станцію бездротового теле-
графу, яка за 230 верст спілкується зі Жмеринкою і за 410 верст з Одесою. 
До того ж у Києві встановлена перша казенна телефонна мережа зі станці-
єю, яка є найбільшою з державних установок в Росії. І ще багато залиша-
ється зробити для поліпшення людського існування і здешевлення життя.  

Увечері в залі міської думи для учасників з'їзду відбувся раут, влашто-
ваний київським міським управлінням. Були присутні гласні міської думи, 
щедре частування, грав військовий оркестр. Міський голова Дьяков про-
голосив тост за плідну роботу. 

конкурси в боротьбі з іноземними компаніями на цьому ринку в Україні. 
Проте міжнародне узгодження — прерогатива держави, як і контроль ви-
конання. А фінансувати проекти має бізнес — тоді грошей вистачить для 
реалізації найсміливіших проектів... 
 
 
 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ЦИФРОВЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 
 
19 вересня 2008 р. у Києві відбувся ІІ Міжнародний Форум «Цифрове 

мовлення в Україні», організований Індустріальним Телевізійним Коміте-
том (ІТК) та Незалежною Асоціацією телерадіомовників (НАМ). Форум 
відвідало більше 130 учасників, серед яких — представники вітчизняних 
та закордонних галузевих державних органів, провідних телекомпаній, 
виробників обладнання та програмного забезпечення для ТРО, медіаекс-
перти з 10 країн світу: Великої Британії, Германії, Греції, Естонії, Нідер-
ландів, Франції, Фінляндії, В’єтнаму, Молдови та України. Цього року до 
дискусії доєдналися представники РНБО та Міністерства транспорту та 
зв’язку України, які відіграють значну роль у впровадженні ЦТБ, але не 
брали участь у минулорічному Форумі. 

Учасники Форуму підвели підсумки впровадження ЦТБ в Україні за 
минулий рік і визначили основні проблеми нового етапу, які постають 
перед державою, індустрією та громадськістю. Протягом року учасники 
Форуму, а також учасники процесу переходу мають отримати відповідь на 
основні питання, пов’язані з впровадженням ЦТБ: скільки коштуватиме 
впровадження цифрового телебачення в Україні та хто має приймати рі-
шення в цьому процесі, а також відповідати за впровадження.  

«Цьогорічний Форум дав відповідь на декілька основних запитань , а 
саме: для того, щоб перехід на цифровий формат мовлення відбувся успі-
шно, необхідно всім учасникам процесу сісти за спільний стіл переговорів 
і створити реально діючу робочу групу, до якої входитимуть представники 
держави і бізнесу, глядачів та виробників з правом прийняття рішень і 
оперування власним бюджетом. Оскільки IТК представляє телевiзiйну 
галузь — для того, щоб розуміти, що робити, індустрії важливо знати вар-
тість переходу на цифрове мовлення та чiтку програму цього процесу", — 
зазначила виконавчий директор ІТК Катерина Котенко. «Ми прагнули 
залучити до дискусії фахівців,  які сьогодні, на даному етапі, займаються 
впровадженням ЦТБ в Україні. Вдалося привернути увагу до проблем мо-
вників, які є найменш захищеними учасниками процесу цифровізації. Од-
нак питання підвищення поінформованості суспільства щодо перспектив 
та проблем впровадження ЦТБ в Україні, залишається для нас  актуаль-
ним. І звісно після підведення підсумків роботи цьогорічного Форуму, ми  
розпочнемо роботу з підготовки III Міжнародного форуму «Цифрове мов-
лення в Україні», який відбудеться восени 2009 року», — зазначила вико-
навчий директор НАМ Катерина М’ясникова. 

Під час закриття Форуму було оголошено рішення Оргкомітету про 
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  Далі засідання проходили по кількох відділах. 29 квітня о 10 годині ра-
нку в Університеті святого Володимира почалася робота п'ятого відділу 
"Техніка слабких струмів", у якій брав участь С. Айзенштейн. Його науко-
ві дослідження отримали на з'їзді визнання і принесли йому широку попу-
лярність.  
 

Кіевская мысль 23 (10) февраля 1907 года starosti.ru/article.php?id=32 
1 и 2 февраля киевская станция беспроволочного телеграфа передавала 

телеграммы в Одессу на расстоянии 410 верст. Сила приема показала, что 
это еще не предельное расстояние, на которое может станция передавать 
свои знаки.  

Киевская станция может передавать телеграммы на расстояние около 
700 верст по суше, что соответствует расстоянию по морю около 2000 
верст. Станция сооружена С.М.Айзенштейном для испытания предложен-
ной им системы. Во время опытов в Одессе удалось получить одновре-
менно телеграммы из Киева и Жмеринки, где также сооружена станция по 
системе С.М.Айзенштейна.  

Одесская станция построена для сношения с Севастополем (расстояние 
около 300 верст по морю), в виду слабых аппаратов, не могла ответить на 
киевскую телеграмму. Теперь в Одессе увеличивают отправляющий аппа-
рат, и ожидается, что в скором времени будет установлена двухсторонняя 
передача. 

 
У вирі справ 
З натхненням вчений продовжив свої роботи. Наступного року було 

закінчено будівництво радіостанцій у Києві та Жмеринці, на той час най-
потужніших в Росії. Через деякий час військове відомство викупило ці 
станції за 70000 рублів. У 1908 р. і 1913 р. лабораторія Айзенштейна, за 
участі німецької фірми "Тelefunken" і французької "Загальної компанії 
радіотелеграфу", досліджує можливість бездротового телефонування на 
вітчизняному флоті. У 1910 р. в Севастополі, замість іскрової станції "Си-
гнальна щогла", яка працювала там з 1904 р., Айзенштейном була побудо-
вана потужна дугова радіостанція. 

У 1907 р. військове відомство вирішило розширити виробництво віт-
чизняної радіоапаратури і запропонувало Айзенштейну переведення до 
Петербургу. На берегах Неви було створено "Товариство бездротової те-
леграфії і телефонів системи Айзенштейна". В основі вироблюваної апа-
ратури лежали розробки самого Айзенштейна, який мав близько 20 патен-
тів. Як відзначають нинішні інженери, тексти патентів початку століття 
написані цілком сучасною технічною мовою.  
 У вересні 1908 р. був затверджений статут 

товариства. За 1908-1909 рр. на вул. Лопухін-
ській 14а були побудовані управлінські та 
заводські корпуси. Будівля товариства збере-
глася до теперішнього часу і продовжує слу-
жити нинішньому поколінню розробників 

не пішло (хоча ми були серед перших у Європі, хто взявся за його реаліза-
цію), є те, що не вистачило політичної волі. Насамперед нам треба створи-
ти цифрову ефірну передавальну мережу. Для цього потрібні державні 
кошти, а далі процес піде сам. 

— Може, як пілотний проект треба було б зробити цифрову мере-
жну інфраструктуру для Києва? 

— Безумовно, тим більше що Національна рада України з питань теле-
бачення і радіомовлення на початку року ініціювала цей процес і видала 
ліцензії на чотири цифрові частоти. Тобто вже тепер у Києві є можливість 
транслювати 17—20 телепрограм і 7—10 радіопрограм. Взагалі, якби дали 
цей проект одному або двом операторам, то вже нинішнього року вийшли 
б в ефір передачі цифрового ефірного телебачення. А так, ніби й з добри-
ми намірами — щоб не було монополії, — чотири оператори дістали від 
Нацради право мовлення «у цифрі»: УЦТМ (цю компанію не слід плутати 
з компанією Maximum TV, яка представляє модифікацію супутникового 
телебачення системи Mitris), «Експрес-Інформ», «Гамма-Консалтинг», 
«Ера-Продакшн». У результаті розпочав роботу лише оператор УЦТМ, а 
решта власників частот чогось чекають, хоча минуло вже півроку. Утім, 
зрушення все-таки є — цифрове телебачення почали вивчати у вищій 
школі, наприклад, в Академії зв’язку в Одесі й у НТУУ «КПІ», а також у 
ДУІКТ у Києві... 

— Однак ці зрушення розраховані на наступні п’ятирічки, а що 
робити сьогодні? 

— Треба оголосити тендер і визначити надійного оператора, котрий 
спроможний зробити мережу, частково використовуючи ту, яка вже є у 
концерну РРТ. І передбачити, щоб у майбутньому не наступати на ті самі 
граблі — більшу небезпеку становитиме рішення, за яким ліцензії на 
створення цифрових мереж роздаватимуть багатьом операторам мульти-
плексів, у тому числі в окремих містах. Відповідно до загальноєвропейсь-
кої практики, оператори мультиплексів мають бути лише загальнонаціо-
нальними. Потрібно розділити функції оператора мультиплекса й опера-
тора мережі. На Заході оператор мережі — технологічна компанія, яка має 
у своєму розпорядженні щогли з антенами, цифрові телепередавачі, ін-
фраструктуру поширення сигналів, що виконує замовлення операторів 
мультиплексів. Сьогодні в Україні це поки тільки концерн РРТ і 
оператори мобільного зв’язку. 

Насамперед нам необхідно розробити програму впровадження цифро-
вого ефірного телебачення. І дуже важливо, щоб Кабінет міністрів прийн-
яв її не пізніше нинішнього року. Вона не повинна бути великою — голо-
вне, щоб у ній були жорстко визначені окремі дії з термінами виконання і 
відповідальністю за них. 

При цьому дуже важливо, щоб держава не брала на себе багато фінан-
сових зобов’язань, зокрема у найвитратнішій частині впровадження — 
будівництві всієї мережі передавачів, а лише для цілей державного і в 
майбутньому громадського телебачення. Комерційні структури, якщо во-
ни побачать чітку перспективу, цілком зможуть вигравати чесні тендери і 
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  "Marconi" позбавлено підстав. Вивчення фінансових документів РОБТіТ, 
що збереглися, показало, що Марконі, будучи пайовиком товариства, мав 
у ньому лише 20% акцій. Завод товариства виробляв різну радіоапаратуру, 
яка на той час мала високий технічний рівень. Лабораторію і ділянки за-
воду по виробництву військової апаратури неодноразово відвідував війсь-
ковий міністр Сухомлінов.  

У 1910 р. пройшли успішні польові випробування військових радіоста-
нцій конструкції фірм РОБТіТ та "Сіменс і Гальське". В радіостанцію, 
окрім іскрового передавача, входив детекторний приймач з кристалічним 
детектором, резонансний хвилемір і випробувач струму передавача. На-
ступного року ці "польові радіостанції зразка 1910 р. РОБТіТ", надійшли 
до армії і замінили застарілі конструкції "Marconi" і "Тelefunken".  

Перед Першою світовою війною фірмою Айзенштейна були розробле-
ні, а пізніше, під час війни виготовлені досконалі радіостанції і пеленгато-
ри. Були проведені досліди по зв'язку з підводними човнами і здійснені 
розробки "електронних реле" (радіоламп). В цей час Айзенштейном до 
наукових досліджень, що проводяться в РОБТіТ по дальньому радіозв'яз-
ку, був залучений приват-доцент Микола Папалексі. Він щойно повернув-
ся до Росії після 10 років роботи у Страсбурзькому університеті у відомо-
го радіотехніка Карла Брауна. Папалексі очолив дослідну лабораторію 
РОБТіТ, а згодом став відомим радіофізиком.  

В лабораторії велися науково-дослідні роботи пов'язані з радіопелен-
гацією, з підсилювальними і генераторними електронними лампами, а 
також займалися розробкою нових схем радіоприймачів і радіопередава-
чів. За порівняно короткий термін, на рубежі серпня-вересня 1914 р., в 
лабораторії була виготовлена перша в Росії підсилювальна триелектродна 
лампа, що отримала надалі назву "лампа Папалексі". Особливістю лампи 
була наявність двох ниток розжарення, робочої і резервної.  

Незабаром були створені потужні генераторні лампи (100, 150 і 250 Вт) 
для передавачів. В грудні 1914 р. Айзенштейн разом з Папалексі провів 
перші в Росії досліди по радіотелефонії за допомогою лампових передава-
чів потужністю в кілька ватів. Радіотелефонний зв'язок було встановлено 
на відстані 25 км, між Санкт-Петербургом і Царським Селом. На РОБТіТ 
було налагоджено виробництво радіоприймачів, підсилювачів і передава-
чів на електронних лампах. В кінці війни у фірму Айзенштейна були пе-
редані для досліджень радіотелефонні лампові передавачі, закуплені вій-
ськовим відомством у Франції. Експерименти проводилися в Петербурзі у 
запасному батальйоні.  

В 1914 р., майже за 3 місяці, на основі розробок Айзенштейна, РОБТіТ 
побудувало найпотужніші в Європі передаючі іскрові радіостанції, Хо-
динську в Москві і Царськосельську потужністю по 300 кВт, а також при-
ймальну станцію у Твері. Радіостанції використовувалися для зв'язку із 
столицями країн Антанти. За ці розробки Франція нагородила С. Айзенш-
тейна орденом Почесного легіону і надала статус французького підданого.  

Для радіорозвідки в 1916 році було налагоджено виробництво радіопе-
ленгаторів. Ці пристрої дозволяли визначати місцеположення штабів су-

йнято новий частотний план, відповідно до якого до 2015 року всі анало-
гові передавачі мають бути вимкнені. Причина серйозна — їхня присут-
ність в ефірі призведе до перешкод. Тому необхідно, щоб керівники ком-
паній, держчиновники у сфері радіомовлення зрозуміли: невиконання мі-
жнародної угоди «Женева-2006» завдасть катастрофічних збитків країні і, 
насамперед, найбільшим компаніям — таким як «Інтер», «1+1», «УТ-1». 
Це так серйозно, що уже всі українські політики внесли собі у програми 
підтримку цифрового ефірного телебачення.  

Незважаючи на те, що Україна дістала право на використання 8—11 
цифрових частот (тобто — трансляцію від 40 до 80 телерадіопрограм на 
100% території України), цим правом неможливо буде скористатися спов-
на після 2014—2015 років. Необхідно розпочати поетапне створення циф-
рової передавальної телемережі уже сьогодні, поступово її розширюючи. 

— Що треба зробити найближчим часом, щоб зрушити справу? 
— Потрібна державна програма. Її мали створити ще наприкінці 2004 

року, коли вийшла відповідна постанова Верховної Ради. Але цього тоді 
не зробили. Щоправда, нинішнього року з’явилася постанова — заборони-
ти видавати частоти аналоговому телебаченню з початку наступного року. 
Однак у постанові є специфічна «родзинка» — вона з’явилася, коли... ві-
льних частот уже немає. Тобто спочатку їх роздали, а потім заборонили те, 
чого вже немає.  

Це все дуже прикро, тому що переваги цифрового ефірного ТБ для на-
шого суспільства і його економіки величезні. У розвинених країнах його 
впровадження відбувалося дуже швидко, а плани розгортання мереж у 
багатьох країнах досі контролюються главами урядів. Чекати далі не мож-
на — більшість країн, які вже створили передавальні мережі на п’ять-
шість частот (20—30 телерадіопрограм), сьогодні набагато випередили 
нас і ми мусимо під них підлаштовуватися. 

— А в які обсяги фінансування виливається створення мережі, 
тобто встановлення необхідних 1600—2000 передавачів, які покрили б 
всю Україну? 

— Покриття на першому етапі 85—90% території України цифровим 
ефірним телебаченням із використанням чотирьох частот (а це 17—20 те-
лепрограм і 7—10 радіопрограм) оцінюється, відповідно до розрахунків у 
бізнес-плані, у 160—200 млн. дол. Хоча вважаю, що коли покрити навіть 
30—40 відсотків території (60—70% населення), то і тоді матимемо вели-
чезні переваги. А для цього вистачить десь 50—60 млн. дол. — потужні 
передавачі встановлювати дешевше, ніж багато малопотужних. Тому ком-
панії «не хочуть транслювати на болото». Але це, у принципі, вже турбота 
уряду. Саме він має змушувати їх робити це — кожний житель країни має 
право дивитися якісне телебачення.  

— Які терміни окупності має впровадження цього проекту? 
— За нашими розрахунками, від п’яти до семи років. Тоді як на Заході 

термін — дев’ять-десять років. Проте для їхнього бізнесу це нормальний 
термін окупності, а для нас, як кажуть бізнесмени, — мало. І усе ж таки 
можу твердити: головною причиною того, що в нас цифрове телебачення 
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  противника. До середини війни в армії і флоті, аж до роти, були засобу 
радіозв'язку. В цьому була чимала заслуга С. Айзенштейна і його дітища 
РОБТіТ. В Петербурзі він заснував і став редактором першого в Росії ра-
діотехнічного журналу "Вісник бездротової телеграфії".  
 

Переворот 
Після 1917 року С. Айзенштейн залишився в Росії. 28 червня 1918 р. 

завод РОБТіТ було націоналізовано і на довгий час законсервовано. Айзе-
нштейну нічого не лишалося, як вгамувати свою творчу натуру підприєм-
ця і зосередиться на науковій роботі. 21 грудня того ж року в Нижегород-
ській лабораторії відбулося урядове засідання, на якому С. Айзенштейна 
було призначено науковим фахівцем при Вищій радіотехнічній раді з 
влаштування радіомережі Радянської республіки, зокрема зв'язку між Мо-
сквою і Владивостоком. Як голова секції він увійшов до керівництва "Об'-
єднання державних електротехнічних підприємств слабкого струму" і був 
одним з керівників будівництва радіостанції потужністю 100 кВт на Ша-
боловці у Москві. 

В 1921 р. Айзенштейн виступив ініціатором створення Радіо-асоціації і 
став заступником голови московської групи асоціації.. Виступаючи з чис-
ленними доповідями і статтями в радіотехнічних журналах, багато робив 
для пропаганди радіофікації. 1920 року вийшла в ефір перша радянська 
радіомовна станція у Нижньому Новгороді. Незабаром з’явилася й друга, 
у Москві, потужність якої сягала 12 кВт, а сигнал приймали навіть у Німе-
ччині. У 1924 р. стала до ладу перша українська радіомовна станція у Ха-
ркові. Незважаючи на всі життєві колізії, Айзенштейн проводить науково-
дослідні роботи по радіозв'язку для транссибірської магістралі, бере 
участь в конференціях, виступає з доповідями, друкується в радіотехніч-
них журналах.  

Проте чимдалі, в його житті ставало все більше негараздів. У лютому 
1921 р. викликають до ЧК, де пред'являють звинувачення в саботажі тер-
мінового урядового замовлення. Не проходить і двох місяців, як його знов 
арештовують. За версією ЧК, за спробу отримати закордонний паспорт, 
всупереч підписці про невиїзд. Під час будівництва Шаболовської вежі, 22 
червня 1921 р., сталася велика аварія: при підйомі на висоту 75 м впала її 
четверта секція. Айзенштейн, як керівник будівництва, був арештований 
за звинуваченням у злочинному веденні робіт. 25 червня 1921 р. ВЧК, не 
знайшовши доказів шкідництва, припинила слідство у справі Айзенштей-
на, на підставі того, що він є відомим фахівцем з радіотехніки і за його 
розробками побудовано всі потужні радіостанції європейської частині 
держави. Через два дні він був на волі.  

Для людини з широким потенціалом підприємця і ученого радянський 
спосіб життя був неприйнятним. Айзенштейн мав статус французького 
підданого, отриманий ще до революції, і на початку 20-х років прийняв 
непросте рішення про еміграцію у Британію, до свого колишнього компа-
ньйона і друга по РОБТіТ Марконі. Виїжджав через Ригу, нелегально.  

Надалі Айзенштейн керував будівництвом радіотехнічних заводів у 

країни і дозволяє транслювати 28 телепрограм. За цей самий час у країні 
продано понад три мільйони тюнерів для приймання цифрового ефірного 
телебачення. 

— Добре, от я купив тюнер, що я виграю як телеглядач? 
— По-перше, ви зможете дивитися у п’ять-вісім разів більше телепрог-

рам. По-друге, ви матимете набагато вищу якість порівняно з аналоговим 
телебаченням. У цифровому ТБ немає шумів, так званого окантовування 
картинки, є високоякісний стереофонічний звуковий супровід, у тому чис-
лі Dolby Surround, а також синхронний звуковий супровід різними мовами 
із можливістю вибору. Є також електронний гід, котрим глядач може ско-
ристатися в момент перегляду будь-якої програми. Додаткові можливості: 
телетекст, мультимедіа, інтерактивні послуги, наприклад, телемагазин, 
комп’ютерні ігри, спортивний тоталізатор, Інтернет, прогноз погоди, про 
який можна дізнатися під час перегляду будь-якої іншої програми. Ще 
одна важлива перевага — автономність. Можна дивитися якісне ТБ за до-
помогою кімнатної антени. А нині через перешкоди у Києві аналогове ТБ 
за допомогою такої антени дивитися практично неможливо. Крім того, ви 
можете дивитися телевізор де завгодно — у транспорті, з екрана мобіль-
ного телефона або кишенькового персонального комп’ютера. 

Послуги портативного телебачення дають можливість телекомпаніям 
підтримувати контакт із глядачем протягом усього дня, що розширює ці-
льову аудиторію для реклами, дозволяє вийти на нові медіаринки (інтер-
активні послуги, телебачення для мобільних пристроїв, новий контент). 

— І скільки ці переваги коштуватимуть користувачу?  
— Цифровий телевізор буде трохи дорожчим — сьогодні сам тюнер 

коштує 250 гривень. Це надбавка за цифрове телебачення. Причому це 
єдина доплата — здебільшого воно буде безкоштовним, хоча частина про-
грам може бути платною. Не дивно, що на Заході тюнери для цифрового 
ТБ купують як подарунки друзям і родичам на свята.  

— Тобто це ТБ витіснить інші види? 
— Не витіснить, принаймні в досяжному майбутньому. Усі види ТБ іс-

нуватимуть паралельно: хтось дивитиметься цифрове кабельне, хтось — 
цифрове супутникове, а ще чимало користувачів дивитиметься цифрове 
ефірне. До речі, саме у нас кількість таких користувачів може виявитися 
великою, тому що сьогодні в Україні близько 78% глядачів (13,5 млн.) 
дивляться аналогове ефірне телебачення. У деяких районах країни немож-
ливо прийняти більше трьох-п’яти програм. 

— Чому ж воно досі не впроваджене в Україні? 
— Сьогодні вже ніхто не сумнівається, чи потрібно впроваджувати 

цифрове ефірне ТБ. Є і розуміння того, що ми відставали від високорозви-
нених країн як мінімум на три роки. Нині сумніви існують лише з приводу 
того, наскільки інтенсивно цим треба займатися.  

— Тобто переваги очевидні, але впровадити його зможуть тільки 
років через двадцять? 

— Це все має відбутися набагато швидше! Події у світі розвиваються 
так, що нам нікуди не дітися від цифрового телебачення — у Європі при-
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  Польщі (1922-1935) та Чехословаччині. У 1941-1945 рр. працював у елек-
тровакуумній лабораторії фірми "Marconi". Через два роки по війні ство-
рив власну фірму "English Electric Valve Company Limited". Очолював цю 
компанію до 1955 р., доки не пішов на пенсію. Серце нашого видатного 
співвітчизника зупинилося 3 вересня 1962 р.  

 
Тим часом 
Радіомовні станції з’явилися у Великобританії, Італії, Франції. На сла-

ветній паризькій Ейфелевій вежі було встановлено антени. Регулярне ра-
діомовлення почалось у США, і всього через два роки кількість передава-
чів сягнула п’ятисот. Виникали нові види радіопередач — спортивні, релі-
гійні, трансляції театральних спектаклів, виступів державних діячів. Очо-
лив американську радіотехнічну галузь підприємливий вихідець з околиць 
Мінська Давид Сарнов. 

Було створено побутові приймачі, у яких радіолампи використовува-
лись для детектування і посилення сигналів. Поліпшувалась якість радіо-
апаратури, почалась диверсифікація ринку, зокрема, випуск радіол, які 
об’єднали приймач із програвачем грамплатівок. Був освоєний коротко-
хвильовий діапазон, що різко збільшило дальність прийому. 

Паралельно з розвитком радіомовлення досліджувалися можливості 
передачі зображення. Перші регулярні телепередачі розпочалися 1936 ро-
ку. Здавалося, телебачення згодом витисне радіомовлення. Проте, нині у 
світі приблизно 3 млрд. радіоприймачів, і радіомовлення не збирається 
здавати свої позиції, розвиваючи цифрові мультимедійні стандарти. Нині 
у США близько 13 тисяч радіомовних станцій. 
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ВАДИМ ЛАШКАРЬОВ (7.10.1903 — 1.12.1974)  

ФІЗИК, АКАДЕМІК АН УРСР 
 
Засновник та директор (з 1960 по 1970 рік) Інституту фізики напів-

провідників Академії наук УРСР. Засновник кафедри фізики напів-

фантастикою порівняно з колишнім аналоговим — він запам’ятовує безліч 
інформації, дозволяє витягти з пам’яті потрібний файл, його інформація 
переписується у комп’ютер. Не злічити всі дива, які дозволяє реалізувати 
цифрова обробка інформації...  

Однак зайдіть у сільську хату, і ви зможете знайти тут телевізор мало 
чи не ровесник довгожителів цього села. І що дивовижно: достатньо його 
увімкнути, як він справно прийматиме сигнал від допотопної антени. Чо-
му ж телебачення зберегло своєрідних динозаврів у світі електроніки на 
тлі загального стрімкого оновлення? 

Відповідь на це запитання 
нещодавно дав на науково-тех-
нічній конференції у рамках 
Всесвітньої виставки телераді-
омовного обладнання IBC у Ні-
дерландах, у якій брало участь 
понад 120 країн, генеральний 
директор НВП «Квант-Ефір», 
кандидат технічних наук Іван 
Омелянюк. В Амстердамі він 
представив доповідь «Проект 
поетапного впровадження циф-
рового ефірного телебачення в 
Україні», яка була визнана авто 

 

ритетним журі найкращою і здобула найвищу нагороду. «Ми не розрахо-
вували на таке визнання, — розповів Іван Васильович, — і раптом такий 
подарунок долі — приз їде в Україну». З цього приводу в західній пресі 
було чимало публікацій. Проте наші ЗМІ оминули подію мовчанкою. Ко-
респондент звернувся до Івана ОМЕЛЯНЮКА: 

— Іване Васильовичу, на відміну від інших європейських країн, у 
нас ефірного мовлення у цифровому форматі фактично немає, і гово-
рять про нього вкрай мало. Чому? 

— Новий цифровий стандарт телебачення було розроблено у 1996—
1998 рр., на що, до речі, розвинені країни витратили десятки мільярдів 
доларів. І відразу ж Великобританія першою у світі створила мережу циф-
рового ефірного телебачення. Це була справжня технічна революція.  

 Нині в усіх країнах ЄС діє директива — переходити на цифрове теле-
бачення. Це дає величезну економію. Що дуже важливо, звільняється час-
тотний ресурс, який сам по собі є капіталом. Однак для цього треба моде-
рнізувати передавальну мережу, а потім організувати продаж «сет-топ-
боксів» (тюнерів), щоб можна було приймати цифрове ТБ за допомогою 
звичайних телевізорів. У Англії вже налічується близько 10 мільйонів ко-
ристувачів цифрового ефірного ТБ, хоча жодний аналоговий канал поки 
що не вимкнений. У Німеччині у цьому напрямі також зроблено дуже ба-
гато. Вони почали зі столиці, а далі без особливих проблем більша частина 
країни була переведена на цифрове телебачення. У Франції за півтора ро-
ку збудована мережа цифрового ефірного телебачення, яка охоплює 50% 
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  провідників Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Один із фундаторів транзисторної елементної бази засобів обчислюва-
льної техніки та транзисторної мікроелектроніки 

У 1941 році перший у світі експериментально відкрив p-n перехід та 
розкрив механізм електронно-диркової дифузії, на основі яких під його 
керівництвом на початку 50-х років в Україні були створені напівпровід-
никові тріоди. 

У 1941 р. Вадим Євгенович Лашкарьов опублікував статтю "Дослі-
дження замикаючих шарів методом термозонда" (Известия АН СССР. 
Сер.физ. — 1941. — Т. 5) і у співавторстві з К.М. Косоноговою — статтю 
"Вплив домішок на вентильний фотоефект у закису міді" (там же). Він 
встановив, що обидві сторони "запірного шару", розташованого паралель-
но границі поділу мідь — закис міді, мали протилежні знаки носіїв стру-
му. Це явище одержало назву p-n переходу (p — від posіtіve, n — від 
negatіve). В.Є. Лашкарьов розкрив також механізм інжекції — найважли-
вішого явища, на основі якого діють напівпровідникові діоди і транзисто-
ри. 

Починаючи з цього часу і до кінця життя вчений послідовно і плідно 
досліджував фізичні властивості напівпровідників. На додаток до двох 
перших робіт у 1950 р. він і В.І. Ляшенко опублікували статтю "Електро-
нні стани на поверхні напівпровідника" (Юбил. сборн. к 70-летию 
акад. А.Ф. Иоффе), в якій описали результати досліджень поверхневих 
явищ у напівпровідниках, що згодом стали основою роботи інтегральних 
схем на польових транзисторах. 

Перше повідомлення в американській пресі про появу напівпровідни-
кового підсилювача-транзистора з'явилося в липні 1948 року. Його вина-
хідники — американські вчені Бардин і Браттейн — пішли шляхом ство-
рення так званого точкового транзистора на основі кристала германію n-
типу. Перший обнадійливий результат вони одержали наприкінці 1947 р. 
Проте прилад працював нестабільно, його характеристики були неперед-
бачуваними... 1951 року в США з'явився надійніший площинний транзис-
тор n-p-n типу... Він складався з трьох шарів германію загальною товщи-
ною 1 см і був зовсім не схожий на майбутні мініатюрні, а згодом — і не-
видимі компоненти інтегральних схем. З 1955 року молода японська ком-
панія, яка пізніше прибрала назву Sony, почала масове виробництво тран-
зисторних приймачів, плеєрів та телевізорів. 

Невдовзі значення винаходу американських учених стало очевидним, і 
вони були удостоєні Нобелівської премії з фізики за 1956 р. Можливо, 
"холодна війна" або ідеологічна "залізна завіса" перешкодили В.Є. Ла-
шкарьову стати нобелівським лауреатом. 
 

 
 

Валерій ЛИСЕНКО 
ПЕРШІ КИЇВСЬКІ ЦИФРОВІ ВИДАННЯ 

Автобіографічні нотатки 

"Шансон" закінчилися катастрофічною невдачею. От власне і все… 
 

    
 

 
 
 

Олександр РОЖЕН  
ПЛЮС ЦИФРОВЕ ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Дзеркало тижня № 42 (621) 4 — 10 листопада 2006 dt.ua/3000/3100/54988 
 

Прикметник «цифровий», який ми додаємо до назв електронних при-
ладів, якими сьогодні користуємося, помітно прикрасив життя сучасної 
людини. «Цифра» якось непомітно і дуже швидко увійшла в наш побут. 
На вулицях людина з цифровою фотокамерою сьогодні таке саме звичайне 
явище, як колись власник дешевенької «мильниці». Лише з тією відмінні-
стю, що власник новинки може дозволити собі клацати апаратом безпере-
станку — носія не шкода. Змінилася і поведінка власника цифрової відео-
камери — він уже не бореться за кожний кадр, а знімає геть усе, що ба-
чить. Ловлю себе на думці, що і мій цифровий диктофон здається просто 
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Пропоновані матеріали відносяться до драматичних часів краху ра-

дянської ідеологічної системи. На прикладі подій переломного періоду кін-
ця 80-х — початку 90-х років видно, як накопичувались нерозв’язні про-
блеми навіть у найпередовіших галузях господарства, як самовіддано на-
магались врятувати країну від катастрофи представники гнаного і при-
нижуваного “ соціального прошарку” — радянської інтелігенції. 
 

Холодна війна і науково-технічна революція 
Розуміння сучасного світу неможливе без дослідження сучасних інфо-

рмаційних технологій. Рушієм розвитку обчислювальної та інформаційної 
техніки у середині ХХ ст. стала Холодна війна — всесвітнє військово-
політичне протистояння і гонка ракетно-ядерних озброєнь соціалістичного 
та капіталістичного таборів. Загалом, можна сказати, що знаменням поча-
тку світової науково-технічної революції стали американські атомні бом-
бардування японських міст Хіросіми та Нагасакі в серпні 1945 р. Адже 
більше як чверть століття пам’ять про ці вибухи навівала жах перед без-
межно аморальною силою прогресу. Відтак, вчені та інженери багатьох 
країн серед стимулів до праці завжди мали з одного боку патріотичні мір-
кування щодо захисту Вітчизни, а з іншого — переваги співпраці з “обо-
ронкою”. Кожного свідомого “технаря” постійно, повсякденно мучили 
ревнощі: чи не відстаємо від конкурентів? Воістину, без всяких державних 
погоничів, ми відчували себе бійцями якщо не ідеологічного фронту, то 
світової революції — але не соціальної, а науково-технічної, значно гу-
маннішої та плодотворнішої. Причому не бездумним “гарматним м’ясом”, 
гнаним на ворожі кулемети, а самостійно мислячою розвідкою. 

З подальшої розповіді буде видно, як з кожним роком все менше ста-
вало підстав для оптимізму. Каторжною багаторічною працею радянський 
народ створив грандіозний військово-промисловий комплекс. Але, як ви-
явилось, той був здатен перемогти лише самого себе. 

 

криття: самий справжній зливний туалет на стометровій (чи скільки там 
метрів) висоті! Принцип дії об’єкта наразі до кінця не досліджено. 

    
 

    
 

    
 

Вікна на цих рівнях не відкриваються взагалі, завдяки чому башта ще 
ні разу не використовувалася як знаряддя самогубств… 

Оце, власне кажучи те місце, звідки транслюються наші теле— і радіо-
програми. Щоправда, спроби знайти (і знешкодити) передавальник радіо 
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Одна з перших у світі ЕОМ МЭСМ, Феофанія, південне передмістя Києва, 
1952 р. Фото зроблене крізь перекриття 2-го поверху, розібране для 

кращого охолодження 6 тисяч радіоламп. На передньому плані — пульт 
керування (те, що нині називається клавіатурою), а власне комп’ютер 
розташований у металевих та фанерних шафах на задньому плані 

 
Історію техніки легше прослідкувати, ніж політичні та військові пери-

петії, а в технічних досягненнях не менше творчого запалу та повчальних 
духовних скарбів, ніж у інших набутках культури. Втім, як гинуть інші 
національні скарби, так само занедбані й рештки першого європейського 
комп’ютера “малої електронно-лічильної машини” (МЭСМ), створеної у 
Києві 1952-го року. Вони зберігаються в одному з сараїв Переяслав-
Хмельницького музею народної архітектури і побуту. А у київському пе-
редмісті Феофанія, поблизу Пантелеймонівського собору, де починалась 
історія нашої інформатики, нема бодай скромної меморіальної дошки [1, 
2]. 

 
Наведемо характерні настанови радянської влади, відхилення від яких 

загрожувало великими неприємностями. 
Провідний ідеологічний журнал «Вопросы философии» № 5, 1953: Кі-

бернетика — одна з тих лженаук, що породжені сучасним імперіалізмом і 
приречені на загибель ще до краху імперіалізму... Це пустоцвіт на древі 
пізнання. 

Краткий философский словарь, М.: 1954: Кібернетика — реакційна 
лженаука, що виникла у США після Другої світової війни і широко розпо-
всюдилась у інших капіталістичних країнах... є не лише ідеологічною збро-

жею (висота 365 м). Побудована вона була невдовзі після Останкінської за 
розпорядженням тодішнього керівництва НДР у самому центрі «німецької 
пролетарської» столиці — на Александр-плац, аби її телесигнал накривав 
перш за все «капіталістичний» Західний Берлін. Після об’єднання Німеч-
чини уряд ФРН невідкладно потурбувався про забезпечення належних 
протипожежних умов на цій споруді, для чого було виділено 50 млн. дой-
чмарок. На всіх потенційно вразливих точках вежі встановлено сучасне 
обладнання для гасіння вогню. Особлива турбота — про безпеку відвіду-
вачів висотного ресторану (на зразок «Сьомого неба» в Останкіно): змон-
товано два відкриті майданчики дещо вище ресторану (на випадок евакуа-
ції туди людей, якщо пожежа розпочнеться нижче, й вогонь відріже шлях 
униз). Передбачено все — від індивідуальних протигазів до необхідного 
запасу теплого одягу, якщо пожежа трапиться взимку. 

...Телевежі — то не лише найвищі споруди, а й окраса міст, нерідко — 
своєрідні їх візитівки. Нехай же стоять вони віки, даючи нам і наступним 
поколінням можливість повсякденно спілкуватися з дивом цивілізації — 
телебаченням. 

 
 
 

Микола ПОЛІЩУК 
Я ТУТ ЗАЛІЗ НА ОДНУ МЕТАЛЕВУ КОНСТРУКЦІЮ... 

6 березня 2008 community.livejournal.com/interesniy_kiev/1581182.html 
 

Цікаво, що люди багатьох професій мають певні забобони на терміно-
логію, з цими професіями пов’язану. Наприклад, цирковий назавжди обра-
зиться на слово "циркач", "пожежників" з "пожежними" я плутаю до цього 
часу, але на одне з цих слів означає не працівника пожежної безпеки, а 
погорільця.  

А от працівникам телецентру не можна казати на цю споруду "вишка". 
Вони тут же впадають в який транс і починають грізно кричати: "А чому 
на останкінську ви не кажете вишка! А при цьому нашу БАШТУ ображає-
те, називаючи її якоюсь вишкою...!" Однім словом, як я зрозумів, башта — 
це така штука в середині якої народ сидить і працює, а вежа — просто ду-
же велика щогла на кшталт тієї, що у нас стояла в Биківні, або тієї, яка 
була у Варшаві. Що ж, башта, так башта. Просто пам’ятайте це, коли під-
ете лізти нагору. Бо вб’ють. 

Всередині труби виявилось так тісно, що фотоапарат просто не міг 
схопити деталей. Тому вибачайте за ракурс, але оцей ось люк, як у сабма-
рини це вхід до ліфту (самі двері ліфту — за ланцюжком). 

Ліфт їде дуже швидко і щоб піднятися до першого оцього рівня (вони 
так і кажуть — рівень) треба десь хвилини дві. Але для особливих мазохі-
стів є і сходи на самий вершечок — ото вони ліворуч. 

Коли я вчився в школі, чомусь всі мої однокласники вважали, що там 
на горі обов’язково має бути ресторан. І моїм найбільшим розчаруванням 
виявилось, що ніякого ресторану там немає і не було. Проте було й від-
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  єю імперіалістичної реакції, але й засобом здійснення її агресивних воєн-
них планів. 

 
Ще у 60-х роках заводом ВУМ (“Вычислительные и управляющие ма-

шины” — нині “Електронмаш”) серійно вироблялись оригінальні малога-
баритні “Машини для інженерних розрахунків” МИР, які мали всі риси 
майбутніх “персоналок”. Славетна ІBM навіть придбала одну з них для 
вивчення. Правда, складні операції прошивки логічних блоків виконува-
лись нашими виробничниками вручну. Відтак, злі язики мали підстави 
твердити, що серед сотень апаратів важко знайти два ідентичні. 

 

     
 

Київські “ персоналки”: “ Промінь” (1962), МИР (1965), МИР-2 (1968) 
 
Наступним, нетерпляче очікуваним кроком, мав бути масовий випуск 

ще дешевших, ще доступніших машин, вдосконалення інтерфейсів, розро-
бка досконаліших пристроїв. Проте радянські вчені й інженери не змогли 
подолати стіну байдужості, яка їх все щільніше оточувала. Нікому не було 
діла до власних перспектив і до майбутнього дітей, відповідальність за які 
взяла на себе влада. Зрештою, на державному рівні було прийнято фаталь-
не стратегічне рішення — різко скоротити оригінальні дослідження. На-
далі розробники в основному орієнтуватись на зарубіжні продукти, здобу-
ті силами розвідки, як це спостерігалося і в інших галузях радянської про-
мисловості. Самостійний розвиток передових галузей господарства брута-
льно стримувався нескінченними інтригами. І якщо на початку ХХ століт-
тя звання інженера шанувалось суспільством Російської імперії, то напри-
кінці радянської епохи воно було катастрофічно знецінене. 

Київський Інститут кібернетики, на базі якого згодом утворився Кібер-
нетичний центр, десятки років був одним з найавторитетніших у світі осе-
редків поступу науки й техніки. Теорія глобальних мереж стала вперше в 
СРСР розроблятись у 70-ті роки академіком Віктором Глушковим. Зна-
чення та перспективи цієї проблеми не були належно оцінені. Ідеї глоба-
льних комп’ютерних мереж витали у повітрі, і в ті часи у США вже наро-
джувались прообрази Інтернет. 

У відповідь на вторгнення радянських військ до Афганістану в 1979 
році Захід запровадив ембарго щодо надання стратегічних технологій со-
ціалістичним країнам. Відтак, за часів героїчної комп'ютерної революції, у 
1980-і роки, ми були відрізані від нормального розвитку. Поки на Заході 
бурхливо розроблялись “персоналки”, країни соціалістичного табору, за 
зразками великих машин ІBM, розпочали масове, надзвичайно витратне 

дженні Київської телевежі Володимир Павловський, — упасти цілком во-
на може хіба що у випадку прямого попадання п’ятитонної авіабомби чи 
термоядерного вибуху — це надміцна конструкція». 

  
Так усе ж — чи горіли українські телевежі? 
У 1973 році внаслідок короткого замикання в електропроводці виникла 

пожежа на Вінницькій радіотелещоглі — унікальній споруді 350-метрової 
висоти, збудованій у 1961 році. Загоряння сталося на висоті 280 м. На ща-
стя, ця пожежа не набула такої сили, як в Останкіно. Інженерам й опера-
торам, які працювали на обласному радіотелевізійному передавальному 
центрі (ОРТПЦ), з вогнегасниками відразу вдалося дістатися до палаючої 
ділянки по гвинтовій драбині (під’ їхати туди на ліфті, розташованому все-
редині, виявилося небезпечним), збити полум’я й побороти вогненну сти-
хію. Обгорілу щоглу ще довго відновлювали. 

Доречно зазначити, що вежі й башти — це вільно стоячі на землі спо-
руди, а щогли — то металеві конструкції, які утримуються за допомогою 
розтяжок. Вінницька радіотелевізійна щогла являє собою виготовлену зі 
спеціальної сталі трубу діаметром близько двох метрів, всередині якої 
рухається ліфт, який має вісім зупинок і піднімається на висоту 309 мет-
рів. 

Інші проблеми — із Запорізькою 180-метровою телебаштою, введеною 
в дію дещо раніше Вінницької (в 1959 р.). У 1994 р. на рівні восьми метрів 
виявили розрив так званих стягуючих косинок. Вежу зміцнили, й сьогодні 
стан її металоконструкцій не викликає занепокоєння. Але виникла інша 
небезпека. На просідання грунту звернули увагу кілька років тому, коли 
чергові вимірювання встановили відхилення від вертикалі на 215 мм (до-
пустима норма — 164 мм). На цій позначці відхилення зафіксувалося, але 
прогнозувати подальшу поведінку десятиметрового земляного шару під 
вежею ніхто не наважується. Особливо за дощової погоди. Вихід — про-
бурити на 30-метрову глибину (до зони щільних пісків) отвори для сорока 
паль. На всі роботи потрібно 700 тис. гривень. 

На жаль, телебашт і щогл з дефектами, аналогічними Вінницькій і За-
порізькій, в Україні чимало. Більшість з них споруджені в 50—60-х рр. 
Ветеранами їх не назвеш, проте старанного догляду вони вимагають. Ось 
чому Кабінет міністрів України прийняв постанову про технічний огляд 
усіх висотних споруд країни, підкріпивши після останкінської пожежі (!) 
своє розпорядження кількома мільйонами гривень на невідкладні роботи з 
реставрації й ремонту цих цінних споруд. Бо як мінімум дванадцять веж 
потребують негайної допомоги. Певна дещиця коштів перепала й столич-
ній Київській телевежі. Адже п’ятнадцять років тому й на ній сталася по-
жежа. Загорівся той самий злощасний фідер. Палало на висоті 340 метрів. 
Правда, коли техніки-антенщики піднялися на місце загоряння, там уже 
все згасло само собою. 

Об’єкти телебачення (як вежі, так і студії) — дуже небезпечні з точки 
зору пожежної безпеки споруди в усьому світі. Тож і турбота про них осо-
блива. Показовою в цьому відношенні є ситуація з Берлінською телеве-
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  виробництво “Єдиної серії” (ЕОМ ЄС). Все гострішими ставали болячки 
незаконного імпорту програмного забезпечення. Друковані видання, на-
віть мінімально необхідна документація, катастрофічно відставали від 
попиту; не існувало ні фахових журналів, ні книжок. Кібернетики, як під-
приємливі “солдати науково-технічної революції”, просто змушені були 
звернутись до новітніх нетрадиційних засобів обміну своїми набутками.  

Звісно, лідирували у впровадженні інновацій московські установи. У 
Москві на громадських засадах виник і проіснував пару десятків років 
семінар під керівництвом легендарного Леоніда Григоровича Буніча, пра-
ці якого практично безкоштовно розповсюджувались республіками соціа-
лістичного табору на котушках магнітної стрічки. Мова ніде офіційно не 
зареєстрованого видання була російська, з рясними вкрапленнями техніч-
них неологізмів, нашвидкуруч калькованих з англійської. Тематика подіб-
ного самвидаву, як правило, була професійною: обмін технологічним до-
свідом у вигляді текстів та машинних програм.  

Втім, вперемішку чи паралельно, нишком від ідеологічних наглядачів, 
на машинних носіях часом траплялись і літературні твори, які були в де-
фіциті. Єдиним способом введення текстів у машини був ручний набір, що 
вимагало чималої самовіддачі. До того ж, єдиний вживаний тоді шрифт 
складався лише з великих літер. Читати з екрану фіксованого формату 25 
рядків на 80 знаків було вкрай незручно, а роздруківки були громіздкі й 
неохайні. Самодіяльні комп’ютерні видавці були безкінечно далекі від 
професійності. Але завдяки цьому вони уникали пресингу наглядових 
установ. Серед “бестселлерів” самвидаву були твори братів Стругацьких, 
чия гуманна фантастика будила прагнення до про мирного вільного життя, 
повагу до розумової праці, а відтак ставала об’єктом гонінь. 

На той час єдиним розповсюдженим форматом електронних видань 
були котушки магнітозаписів, які принесли всенародну славу барду й ак-
тору Володимиру Висоцькому. Дефіцитні книжки копіювались фотогра-
фічним способом, і такий самвидав тісно межував з кримінальною відпо-
відальністю. А всілякі множильні апарати, навіть приватні механічні дру-
карські машинки були на державному обліку. 

Кільком московським вченим вдалось, в обхід офіційних заборон, впе-
рше підключитись до телеконференцій, і навіть зрушити з місця копіткий 
процес легалізації таких зв’язків [4]. Завдяки їхнім зусиллям, в драматичні 
дні московського заколоту ГКЧП-істів, у серпні 1991-го року, електронна 
пошта вперше стала важливим каналом подолання радянської інформа-
ційної блокади.  

Для порівняння слід згадати, що перша американська публічна елект-
ронна бібліотека була започаткована у рамках проекту "Гутенберг" розси-
лкою тексту Декларації незалежності США ще аж 4 липня 1971 року, з 
університету штату Іллінойс. Вся мережа Інтернет налічувала тоді близько 
ста абонентів.  

 
Київська “Софтпанорама” 
У Києві поява громіздких ЕОМ ряду ЄС відбувалось протягом 1970-х 

столиці) — центр, де не створено умов, аби кабельне та супутникове ТБ 
входило в кожну квартиру, не кажучи вже про інші міста й містечка на 
просторах колишнього СРСР... 

А що було б в Україні з телебаченням, не дай Боже, станься подібна 
катастрофа на 380-метровій Київській вежі, зведеній «у проклятому місці» 
— в районі Бабиного яру на Сирці? У нас ситуація дещо інша, ніж у Мос-
кві. Якщо у бетонному «тілі» Останкінської вежі розташовані апаратні 
передавачі, то на Київському радіопередавальному центрі вони змонтовані 
в окремому приміщенні, яке, проте, знаходиться в кількох метрах від ви-
сотної металевої конструкції. Але якщо вогненний вихор все ж охопить ці 
об’єкти, то без Українського телебачення залишиться не тільки Київ, а й 
уся наша держава: адже, на відміну від росіян, ми ще не маємо власних 
супутників зв’язку для пересилання телесигналів зі столиці до периферій-
них телевеж (поки що супутниковим методом поширення своєї програми 
користується лише телекомпанія СТБ, орендуючи для цього «ствол» на 
зарубіжному космічному ретрансляторі). 

А те, що фідери горять час від часу й на українських телевежах, — то, 
на жаль, незаперечний факт. В Україні 546 антенно-щоглових споруд ви-
сотою від 50 до 380 метрів. У більшості своїй це металеві конструкції. 
Кабельно-провідниковою продукцією обладнані чотири телебашти — у 
Києві, Вінниці, Кривому Розі й Первомайську. До речі, після виходу з ла-
ду Останкінської 380-метрова Київська башта залишилася найвищою дію-
чою в Європі. «Небезпека НП, подібної до московської, — вважає віце-
президент концерну радіомовлення, радіозв’язку й телебачення (РРТ) Ва-
силь Дружинський, — у Києві досить висока. Адже провідникове облад-
нання телевежі зношене більше ніж на 60%, а коштів на його заміну немає 
(через велику заборгованість національних теле— і радіокомпаній). Ймо-
вірність короткого замикання через пошкодження оболонки кабелів (що, 
власне, й призвело до загоряння Останкінської вежі) зростає день у день. 
Якщо ж загоряння станеться, вогонь поширюватиметься дуже швидко: 
адже весь ізоляційний матеріал кабелів — гума й поліетилен — нагріваю-
чись, буде падати вниз і запалюватиме ще неушкоджені ділянки (знов-
таки, як це сталося в Останкіно). Ніяких же протипожежних систем і при-
строїв у металевій трубі-стволі, де знаходиться кабель, немає. І ліфт один 
(не рахуючи малесенького технічного)». 

Одним з важливих питань під час пожежі Останкінської вежі було, чи 
не впаде вона, а якщо це все-таки трапиться, — чи не зачеплять уламки 
конструкцій навколишні будинки. На щастя, дітище Нікітіна встояло й 
проти вогненної стихії. Що ж до Київської телевежі, то, на відміну від по-
передньо напружених залізобетонних арматур ствола московської башти, 
несучі конструкції нашої телевежі — зовнішні, виконані як суцільномета-
леві, зі спеціальної сталі. Ці особливості передбачають, що у випадку за-
горяння кабеля десь зверху, вниз вогонь буде йти методом самозгасання. 
Що ж до безпеки близького житлового масиву, то телевежа розташована 
за півкілометра від найближчих будинків. «До того ж, — вважає колишній 
начальник столичного БМУ-21 і один з провідних інженерів на спору-
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  років. Вони приходили на зміну нечисленним транзисторним машинам 
другого покоління. Не всяка зацікавлена установа мала можливість при-
дбати обчислювальний комплекс, обладнати для нього машинний зал з 
кондиціонованим повітрям, утримувати кілька десятків експлуатаційни-
ків, замовити централізоване технічне обслуговування. Тому розповсю-
дженими були обчислювальні центри колективного користування, спільно 
фінансовані кількома закладами, а також похвилинна оренда машинного 
часу сторонніми замовниками. 

Ряди програмістів стали поповнюватись неофітами з найрізноманітні-
ших галузей — навіть колишніми виховательками дитячих садків. Відтак, 
загострилась потреба в обміні досвідом, навчальними і практичними ма-
теріалами, програмними засобами. Республіканський будинок науково-
технічної інформації та пропаганди, місцеві підрозділи Всесоюзного 
об’єднання “Алгоритм” проводили масові семінари з обміну досвідом та 
підвищення кваліфікації. Згодом “Алгоритм” було реорганізовано у “Сою-
зЕОМкомплекс”.  

У 80-ті Київським підприємством обчислювальної техніки та інформа-
тики (КП ОТІ, колишнє виробниче об’єднання “ЗахідЕОМкомплекс”) ви-
давався електронний журнал на магнітній стрічці під назвою CTOPS, що 
розшифровувалось як “Централізоване технічне обслуговування програм-
них засобів” (рос. мовою — “средств”). Близько 8 випусків було широко 
розповсюджено серед сотень фахівців, як у СРСР, так і за рубежем, де ро-
зуміли російську мову. Періодичність їх виходу була приблизно раз на 
квартал, матеріали збирались і розповсюджувались суто самвидавівськи-
ми способами, під постійною загрозою заборон з боку ідеологічного кері-
вництва. Схоже, що саме це було найперше київське більш-менш серйозне 
цифрове періодичне видання. 

З появою “персоналок” потреба професійного спілкування ще більше 
загострилась. Автор цих рядків був ініціатором створення семінару з об-
міну досвідом системного програмування та адміністрування (хоча тоді 
ще навіть не існувало такого терміну). Для наукового керівництва було 
знайдено чудового, енергійного та авторитетного фахівця Миколу Мико-
лайовича Безрукова, кандидата технічних наук, який незабаром захистив 
докторську дисертацію. Він викладав у Київському інституті інженерів 
цивільної авіації (КІІЦА), а згодом перейшов до Київського торгово-
економічного інституту. 

З першого ж засідання, восени 1989-го року, праці семінару майже без-
коштовно розповсюджувались на дискетах, під назвою електронний бюле-
тень “Софтпанорама” [3]. Спершу використовувались популярні на той 
час дискети калібру 5.25 дюйми, ємністю 360 Кбайтів. Згодом перейшли 
до сучасних 3.5-дюймових, і в апогеї обсяг кожного випуску саморобного 
бюлетеня, навіть у архівованому вигляді, досягав трьох дискет по 1.44 
Мбайтів. Робились спроби (безрезультатні) надати виданню офіційного 
статусу науково-виробничого журналу.  

Крім нього, в той самий період, у Києві існували й інші електронні ви-
дання для вужчої аудиторії, скажімо, електронний журнал київського 

За цією «найвищою в світі пожежею» спостерігали в прямому телеефі-
рі по всій Росії, Європі, врешті-решт, у більшості країн світу. Всі, окрім 
телеглядачів Москви й Підмосков’я, бо через пожежу Останкінська вежа 
була знеструмлена, й розташовані на ній передавачі всіх загальнонаціона-
льних та місцевих каналів відімкнені. Вперше відтоді, як у Москві почало-
ся регулярне телемовлення, в її жителів погасли «голубі екрани» (окрім 
тих, хто обзавівся супутниковими «тарілками» чи був підключений до 
кабельної мережі). Це стало справжнім шоком для мільйонів людей. 

26 годин тривала боротьба з пожежею на Останкінській телевежі. Во-
гонь за цей час пройшов з верху до низу відстань у 412 метрів (це висота 
майже 140-поверхового будинку!). Його вдалося зупинити й приборкати 
лише на 66-метровій відмітці від поверхні землі, всього за три метри до 
приміщень, у яких розміщене найцінніше обладнання — передавальна 
апаратура. 

Після трагедії на атомному підводному човні «Курськ», яка сталася за 
тиждень до пожежі на Останкінській телевежі, ця нова техногенна катаст-
рофа буквально приголомшила всю Росію. Президент Володимир Путін 
констатував: «Черговий надзвичайний випадок — пожежа на Останкінсь-
кій телевежі — показує, в якому стані в Росії знаходяться життєво важливі 
об’єкти й уся країна в цілому». 

Але чому ж через цю пожежу позбулася телебачення лише Москва, а 
вся Росія (та й «ближнє зарубіжжя») дивилася програми тих же ГРТ, НТБ, 
РТР, ТВЦ та інших російських столичних телекомпаній? Річ у тім, що 
способи передачі телесигналу можна умовно розподілити на три види: 
ефірний, супутниковий і кабельний. У першому випадку сигнал надходить 
до споживача від телебашти (наприклад, до москвичів — з Останкінської, 
до киян — з розташованої на Сирці); у другому випадку — через індиві-
дуальну антену-«тарілку» (певна кількість їх встановлена як у Москві, так 
і в Києві та інших містах); у третьому — по кабельній системі, яку обслу-
говує ряд кабельних фірм-операторів (у Москві їх — до трьохсот, у Києві 
— близько десятка). Вихід з ладу Останкінської телевежі завдав подвійно-
го удару: не лише «згас» ефір, але й програми центральних російських 
телекомпаній не змогли потрапити до кабельних мереж, бо комутувалися 
на них безпосередньо від самої башти-«погорілиці». Що ж до решти тери-
торії Росії, то вона забезпечувалася телесигналом від центральних москов-
ських телекомпаній шляхом безпосереднього виходу на супутник зв’язку. 

Чому ж тоді фахівці твердять, що пожежа в Останкіно — національна 
техногенна катастрофа? Бо ніде в світі немає такого облаштування «теле-
візійного життя», як до цих пір воно має місце у країнах пострадянського 
простору. Важко їм, закордонцям, втлумачити, що таке «метр» і «деци-
метр» — у розумінні метрові й дециметрові канали. У всьому світі телеба-
чення ділиться на кабельне й супутникове (найчастіше — в їхньому тіс-
ному поєднанні), а вежі виконують при ньому допоміжну роль, й останні 
10—15 років практично ніде вже не споруджуються. Тому «цивілізований 
світ» і не второпає, чому через пожежу на вежі «накрилося» все телеба-
чення російської столиці. Бо Москва (а також практично всі СНДівські 
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  НВО “Міськсистемотехніка”, неперіодичні збірки інших науково-
інженерних спільнот. Одним з перших вітчизняних мультимедійних ви-
дань, у середині 90-х років, був ілюстрований путівник по Києво-
Печерській лаврі. За повідомленням його автора Сергія Богданця, екземп-
ляр цього твору, на трьох дискетах, був навіть презентований американсь-
кому президенту, під час його візиту до Києва. 

Автор цих рядків вже мав досвід електронних публікацій у вищезгада-
ній стрічці CTOPS, і став одним з перших співавторів нового електронно-
го видання. Вже у другому номері “Софтпанорами” нами було опубліко-
вано огляд програм для інженерних розрахунків, обсягом близько 30 тис. 
знаків. Згодом нами було укладено і також опубліковано у “Софтпанора-
мі” цілу книгу: навчально-довідковий посібник по роботі з електронними 
таблицями SuperCalc 4, обсягом близько 700 Кбайт. Кілька наших статей 
передрукували журнали, зокрема “Радіоаматор” та “Комп’ютери + про-
грами”. 

Протягом близько 8 років вийшла майже сотня випусків “Софтпанора-
ми”, обсяг яких постійно зростав, охоплюючи все ширшу тематику. Поряд 
з програмними продуктами та науково-технічними публікаціями і огляда-
ми публікувались художні й публіцистичні твори, що торкались соціаль-
них проблем НТР. Сторінки видання були сповнені переживань, болю і 
гніву за ганебний занепад колишньої потужної країни. У деяких публіка-
ціях згадувались проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи 1986 
року. Відверто антирадянських, антикомуністичних публікацій, на кшталт 
дисидентської “Хроніки поточних подій” [7] не припускали, проте лібера-
льне спрямування було очевидним. На жаль, надто важко оцінити обсяг 
читацької аудиторії, проте, без сумніву, вона була не меншою за кілька 
тисяч читачів, з усіх кінців не лише Радянського Союзу, а й з інших країн. 

На перший семінар у маленькій аудиторії КІІЦА зібралось менше 30-
ти людей. Але з кожним місяцем коло учасників ширилось, і вже до кінця 
першого сезону для зустрічей довелось просити у керівництва інституту 
велику залу. А всесоюзну конференцію з комп’ютерної вірусології і взага-
лі проводити у актовій залі інституту. Все це завдавало організаторам чи-
мало клопотів, а часом і неприємностей.  

 
Нові часи 
Наші зібрання припинились у 1996 році, коли почалась масова емігра-

ція кваліфікованих працівників. В числі інших, М. Безруков також змуше-
ний був виїхати до США. Бюлетень трансформувався у сайт англійською 
мовою softpanorama.org, значною мірою втративши актуальність для на-
ших фахівців.  

Під впливом “Софтпанорами” у грудні 1989 року Рада молодих вчених 
Київського інституту народного господарства започаткувала аналогічний 
семінар з проблем баз даних та комп’ютерних мереж, проте він мав значно 
менші масштаби. 

Всі ці акції, як правило, проводились у стінах ВУЗів, на некомерційній 
основі. Вони об’єднували перших ентузіастів комп’ютерних мереж, засно-

споруда здатна витримати восьмибальний землетрус. Башта не повинна 
втратити своєї стійкості й під час десятибального шторму (за даними ме-
теорологічних спостережень, подібні природні катаклізми трапляються в 
першопрестольній загалом не більше двох разів на століття). При такому 
урагані, коли пориви вітру сягають 43 м/с, верхівка щогли може розгойду-
ватися до 10 метрів у будь-яку сторону без небезпечних наслідків для всієї 
конструкції. Ну а щодо максимального відхилення від вертикалі під дією 
вітрових навантажень — у розрахунках проектувальників названа (для 
верхньої точки антени) величина 11,65 м... 

Здавалося б, генеральний конструктор М.Нікітін і будівельники перед-
бачили усе для безпеки свого дітища. Окрім одного — нещадного вогню. 
Ні, вони не забули про цього підступного ворога. Для гасіння пожеж на 
висоті до 63 м Останкінська вежа обладнана внутрішнім протипожежним 
водогоном. Устаткуванням газового пожежегасіння захищені приміщення 
апаратних на відмітках 117—143, 243—248 та 340—353 метри. По всій 
висоті башти розміщені двобалонні вуглекислотні установки з ручним 
пуском. Автоматичною пожежною сигналізацією обладнано ряд апарат-
них, технічних і підсобних приміщень. Щомісяця брандмейстери прово-
дили на «голці» навчання... 

І всі були переконані, що чого-чого, а пожежі на Останкінській вежі не 
станеться. Бо не може бути того, чого не може бути! Причому господарі 
вежі не лише самі були впевнені в безпеці, а й переконували в цьому мі-
льйони туристів, які понад три десятиліття чотирма швидкісними ліфтами 
день у день подорожували «на верхотуру» оглядового майданчика та до 
залів триповерхового ресторану «Сьоме небо». Ось що було написано в 
буклеті-путівникові «Полюс телевізійного світу»: «Башта надійно захи-
щена від випадкової пожежі. Незважаючи на застосування вогнетривких 
опоряджувальних матеріалів, сухих трансформаторів і непроникних пе-
регородок між приміщеннями, в башті передбачені різноманітні засоби 
захисту від займання вогню. Будь-якої миті з центрального пульту управ-
ління може бути ввімкнена автоматична протипожежна система». Цей 
розділ рекламного буклета його безіменні автори «пророче» нарекли 
«Ймовірність неймовірного»... 

Але все це, на жаль, виявилося лише красивими словами. Протягом 
щонайменше останніх двох десятиліть тема пожежної безпеки другої в 
світі за висотою й найвищої в Європі телевежі була приводом для супере-
чок і свар між пожежниками й зв’язківцями. Востаннє башту перевіряли 
на вогнестійкість у травні 2000 року. Результат: було виявлено 38 пору-
шень протипожежних правил. 

І от 27 серпня 2000 року о 15.08 за московським часом одна з цих «во-
гненних мін» вибухнула на відмітці 478,5 м, у зоні, де розміщувалася апа-
ратура пейджингової компанії: спалахнув антенний кабель (фідер). «Баш-
та горіла, немов бенгальський вогонь — неквапно й з верху до низу, — 
ділився враженнями очевидець пожежі. — Схожість цю підсилював на-
товп роззяв, які зібралися тут, неначе на свято, пожвавлюючись щоразу, 
коли башта спалахувала сильніше й сипала до низу «феєрверком». 
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  вників друкованих видань, комерційних та виставкових фірм. Нарешті, 
поступово, інформаційна техніка почала впроваджуватись у життя нашого 
суспільства.  

Паралельно, у ті самі часи і майже тими самими людьми, розпочина-
лась комерційна діяльність, як у співпраці з солідними фірмами, так і у 
сфері дрібного приватного бізнесу. Зокрема, виник унікальний Радіори-
нок, на місці ледь животіючого колгоспного базарчика, в місцевості, яка з 
кінця ХІХ століття звалась Караваєвими дачами, на честь славетного київ-
ського лікаря. Вже багато років тут вирує дивовижна суміш традиційного 
українського ярмарку з постійно діючою науково-технічною конференці-
єю. Одним з першовідкривачів Радіоринку також довелось бути автору 
цих рядків: першому розмістити на продаж свій товар у кам’яному павіль-
йоні, де раніше торгували м’ясники. 

Хоча всемогутні наглядово-контролюючі “органи” несхвально відно-
сились до розповсюдження будь-якої нетрадиційної техніки зв’язку, в 
Україні нарешті почав розповсюджуватися Інтернет [5,6]. Ще наприкінці 
1988-го року в Києві стали експериментувати з електронною поштою: в 
МНТЦ "Технософт", в Інституті прикладної інформатики (по програмі 
американської асоціації АСМ), і у харківській фірмі HTTS. Епізодичні 
сеанси зв’язку, з суто науковою метою, цілком влаштовували вчених-
ентузіастів. У 1991-му році в Україні була захищена перша докторська 
дисертація щодо проблем Інтернету. З тих пір, нарешті, поступово, але 
неухильно, українські науковці та інженери все ширше залучаються до 
міжнародної співпраці [8]. Але надто повільно йде цей процес. 

Перші спроби комерційного провайдингу здійснювали з 1989-го року 
компанія "Relcom-Ukraine", щойно відділившись від "Технософт", та хар-
ківська фірма HTTS. Підключення до "справжнього" Інтернету за прото-
колом IP почалось з 1991-го року, коли І. Свиридов у компанії INT (С. 
Писарєв) зареєстрував домен softp.kiev.ua на вузлі Курчатовського інсти-
туту ядерних досліджень, що активно працював у Києві та Чорнобилі по 
проблематиці Чорнобильської ядерної катастрофи. Як кажуть, “не було 
щастя, то нещастя допомогло”. 

Дальшою розробкою Інтернет-технологій зайнялась група ентузіастів 
— А. Блохінцев, Д. Кохманюк, А. Дударенко, Ю. Гінзбург та М. Безруков. 
Хронологічно першими українськими провайдерами на масовому ринку 
стали: Communication Systems, Relcom-Ukraine (А. Бурсук), Global Ukraine 
(Ю. Корж), Lucky Net (О. Габович), Infocom (В. Поліщук), ElVisti (О. Гри-
гор’єв), Adamant (І. Пєтухов).  

Відтак, у середині 90-х років стали з’являтись перші українські веб-
сайти. Як правило, це були найпростіші інформаційні “вивіски” та “дошки 
оголошень” комп’ютерних фірм, російською та англійською мовами. По-
чали з’являтись і засоби обліку відвідувань, що дозволило власникам сай-
тів оперативно контролювати свою глядацьку аудиторію.  

Одним з перших набув популярності офіційний сайт Чорнобильської 
зони, який привертав увагу всього світу. Його творцями були фахівці “Ін-
фоцентру Чорнобиль” Сергій Пономарьов та Андрій Клименко; обидва 

рів і сягне 560 метрів, випередивши канадську башту на чотири-п’ять мет-
рів. Та й французи планували збудувати на паризькій околиці Дефанс те-
левежу висотою понад 600 метрів. 

До речі, на честь 100-літнього ювілею Ейфелевої башти було створено 
всесвітній «Клуб телевеж», до якого приймаються подібні споруди висо-
тою понад триста метрів. Їх там зараз зо два десятки. І хоча за висотою 
Київська телевежа є серед них сьомою, але вона туди не потрапить. Річ у 
тім, що однією з умов членства в клубі є організація регулярних екскурсій 
на вежу та наявність у піднебессі висотного ресторану. Якраз ці дві обста-
вини і «не загрожують» сирецькій телебашті. Адже, погодьтеся, було б 
аморальним влаштовувати на ній ресторанні гульбища, коли поруч — 
сумнозвісний Бабин яр, а навкруги — кілька цвинтарів, у т.ч. діючий вій-
ськовий. Що ж до екскурсій на вежу, то вид з неї відкривається дійсно 
вражаючий: сонячної днини видно Вишгород і греблю Київської ГЕС, а на 
протилежному боці — шпилі павільйонів Національного виставкового 
центру. Але масові відвідини київського теле-«Гуллівера» неможливі: для 
безпеки подібної екскурсійної справи потрібно, аби на вежі діяли, як міні-
мум, три-чотири просторі пасажирські ліфти, а у нас в наявності лише 
один швидкісний (правда, є ще маленький — суто технічного призначен-
ня). То ж у тій частині башти, де за умов останкінського конкурсу мав би 
бути ресторан «Сьоме небо» (це на нашій вежі такий широкий червоний 
«поясок» метрів двісті над землею), на Київській телевізійній башті роз-
міщені апаратні передавачі. І там, на найвищому в Україні робочому місці, 
цілодобово чергує зміна радіоінженерів. 

І все-таки, які ж телебашти найвищі в світі? Це космічні ретранслятори 
на супутниках. Але про них — наша окрема розмова. Проте телевежі і 
супутники зв’язку — не конкуренти, а, навпаки, союзники в загальній 
справі донесення програм до глядачів. 

  
Вежі й пожежі 

Чи не впаде Останкінська телевежа?  
Я гарантую, що вона простоїть щонайменше 300 років.  

Не вірите? Тоді приходьте через три століття — побачимо!.. 
З інтерв’ю М.Нікітіна, архітектора-конструктора  

Останкінської телевежі 
Проектувальники Останкінської вежі постаралися врахувати найекст-

ремальніші умови, в які могло потрапити їхнє дітище. Наприклад, вони 
«зарезервували» для телебашти майже тридцять влучань блискавки щорі-
чно й передбачили на верхніх ярусах спеціальні кулі зовнішніх «ловців 
блискавок». Та головною «родзинкою» в конструкції башти є її металеві 
струни, що стягують всередині залізобетонний стовбур. Таких сталевих 
канатів, як уже зазначалося, — 149, і діють вони на бетонний моноліт з 
натягом 70 тонн. До речі, цю «упряж» для Останкінської телевежі було 
виготовлено у 1965 р. на Харцизькому сталедротовоканатному заводі (ни-
ні це — АТ «Силур»). Тож у підсумку Останкінська «телеголка» отримала 
значну стійкість, незважаючи на свою зовнішню «худорлявість». Висотна 
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  вони згодом емігрували до США. У 2000-2003 роках офіційним веб-
майстром чорнобильського сайту був автор цих рядків. 

Паралельно основній роботі, за сприяння керівництва та фахівців Чор-
нобильської зони, мною було також створено приватний культурологіч-
ний проект “1000-ліття української культури” (1000years.uazone.net). 
Оскільки розпочинався він навесні 1998 року, коли в Україні було ще над-
то мало користувачів Інтернету, то перша актуальна на той час тема — 
200-річчя “Енеїди” Івана Котляревського — була висвітлена інтернаціона-
льними засобами: геніальними ілюстраціями Анатолія Базилевича та ко-
роткою анотацією англійською мовою. Це була одна з перших у світі веб-
сторінок, присвячених українській культурі, яка від самого заснування 
користувалася стабільним глядацьким попитом. У грудні 2004-го та січні 
2005-го років сайт у середньому за добу відвідувало близько 23 глядачів із 
США, 20 з України, 8 із загальноєвропейських Інтернет-адрес, по 5-6 з 
Росії та Німеччини, по 2-3 з Канади, Італії та Великої Британії, і у менших 
кількостях з інших країн Європи та світу. Це дещо більше за середній рі-
вень для пересічного українського сайту, і досить пристойно для некомер-
ційного персонального. А єдиний автор, редактор і видавець цього своєрі-
дного міжнародного культурологічного проекту раз на кілька місяців оде-
ржує схвальні і вдячні відгуки та поздоровлення з найдальших куточків 
світу, в тому числі й від колег на еміграції. 

 
Висновки 
Читаючи ці замітки, дехто зі старшого покоління може образитись — 

мовляв, не так все було кепсько. Згоден: дійсно, і за Радянської влади тво-
рчим силам нашого народу вдавалось подивувати світ небаченими досяг-
неннями. Але траплялось це не стільки завдяки, скільки всупереч ревнивій 
і неефективній ідеології, що саме і підтверджують матеріали даної публі-
кації. Метою автора є не зведення давніх рахунків, і не самозвеличення, а 
унаочнення деяких наших обтяжливих, шкідливих, атавістичних традицій: 
неповороткості, недовіри і недбалого ставлення до інтелектуальних набу-
тків та їх авторів.  

Наведені факти наочно ілюструють боротьбу, яка супроводжувала 
створення вітчизняних цифрових ЗМК. Хочеться, щоб українське суспіль-
ство нарешті заходилось вдосконалювати власну країну, не гребуючи до-
сягненнями науки й техніки. Сотні років наш народ розкидав по світах 
кращих синів і дочок, марнував мільйони людських доль та моря їх крові, 
ганявся за облудними міражами у духовних пустелях. Настав час взятись 
за розум, зажити повноцінним, всебічно розвинутим життям, яким можна 
було б гордитись. 
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скомпонувати башточку зі звичайних котушок від ниток, але вона розва-
лювалася. Тоді він через отвори у котушках пропустив нитку і туго її на-
тягнув. Хлопчику за цей винахід дали авторське свідоцтво, премію, і від-
тоді подібний принцип використовується при зведенні веж. Так от мос-
ковську телевежу, ніби в міцній упряжці, утримують 149 сталевих канатів 
завтовшки 38 міліметрів кожен. Ці канати, в свою чергу, сплетені з 259 
дротів діаметром 1,8 міліметра кожен. Розривне зусилля одного такого 
каната — 70 тонн! 

Останкінську телевежу ввели в дію у 1967 р., але вона продовжувала 
рости. І її висоту коригувала не лише людина. На неї впливають і добові 
зміни температури. Наприклад, влітку башта «підростає» на 100 мілімет-
рів; навіть вдень вона трішки вища, ніж вночі. До речі, за перші півтора 
десятка років її фундамент осів всього на 58 міліметрів. 

А яка ж абсолютно точна висота Останкінської телевежі? Як уже за-
значалося, її біограф К.Барикін навіть свою книгу назвав «h = 533», хоча 
на її сторінках навів більш точні дані — 533 метри 30 сантиметрів. Що-
правда, пізніше верхівку башти замінили, змонтувавши сталевий флагш-
ток для встановлення радянського червоного прапора «выше планеты 
всей». Так Останкінська телевежа підросла ще на кілька метрів. Вирішили 
дізнатись, яка ж її справжня висота. Здавалося б, що складного: взяти ла-
зерні дальноміри, спрямувати від землі промінь лазера на верхню точку і 
будуть точні дані. Але ж верхівка башти не стоїть на місці. Максимальне 
відхилення антени — 4 метри при швидкості вітру в 30 метрів за секунду. 
Геодезисти вирішили взяти... просто лінійку і прикласти її до башти. «Лі-
нійкою» слугувала спеціальна 100-метрова гнучка сталева стрічка для ви-
сокоточних вимірів. Башту обміряли ззовні, потім зсередини — по стволу. 
Причому ці процедури повторили двічі: перший раз, коли на вулиці було 
15 градусів, а вдруге — при 7 градусах. Потім до чернеткових даних вно-
сились поправки, адже в усьому світі еталонні виміри ведуться при темпе-
ратурі 20 градусів. Перепад температури на один градус дає зміну висоти 
Останкінської башти на 5,7 міліметра, а на всьому стволі вежі було вста-
новлено близько трьохсот температурних датчиків! І от з’ясувалося, що 
висота Останкінської телевежі становить 540 метрів 74 міліметри. 

На час відкриття цієї вежі 4 листопада 1967 р. вона була найвищою у 
світі і зберігала це лідерство до 2 квітня 1975 року, доки в Торонто не була 
введена в дію телевежа висотою 555,34 метра. Ця залізобетонна конструк-
ція була зведена за два роки. Ресторан на 416 місць крутиться на висоті 
347,5 метра. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннесса у розряд «Баш-
ти». Там же наводиться і такий цікавий факт. Найвищою конструкцією у 
світі є варшавська радіощогла в Константинуве, сконструйована Яном 
Полаком. Її висота становить 646,38 метра, а вага — 550 тонн. Щогла на-
стільки висока, що будь-який предмет, кинутий з її верхівки, досягає мак-
симальної швидкості ще до удару об землю. 

Однак Останкінській телевежі намагалися повернути першість щодо 
«зросту». У пресі промайнуло повідомлення, що на ній мали бути встано-
влені нові передавальні антени, після чого вона «підросте» ще на 20 мет-
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идентичности текста и что распространение копий не связано  с получением 
прямой коммерческой выгоды.  Для копирования с целью перепродажи необхо- 
дим договор с ТК NEATAVIA. 
     Электронный бюллетень СОФТПАНОРАМА является  органом  неформального 
ОБЩЕСТВА  СИСТЕМНЫХ ПРОГРАММИСТОВ ( ОСП) и призван служить каналом обмена 
информацией прежде всего между  членами  общества.  Основное  содержание 
бюллетеня  составляют доклады и сообщения участников проводимого ОСП се- 
минара,  исходные тексты программ, представляющие интерес для участников 
семинара, а также загрузочные модули, распространяемые авторами на усло- 
виях FREEWARE и SHAREWARE (см.  ниже).  Особое внимание будет  уделяться 
вопросам борьбы с компьютерными вирусами — направлению,  которым занима- 
ется в настоящее время  редактор  бюллетеня.  СОФТПАНОРАМА  обеспечивает 
членов общества и подписчиков рядом возможностей,  в настоящее время от- 
сутствующих у других каналов обмена информацией.  Это связано как с  де- 
мократичностью  процесса  комплектования  данного номера,  так и со ско- 

підкладаючи під неї все нові й нові частини. Це дозволило скласти ще на 
землі багато елементів конструкції. 

Ще один цікавий момент «штурму неба». Вежа створювалася як су-
цільно зварна. Проектувальники вперше відмовилися від фланців та вуз-
лових косинців для з’єднання труб. Це дозволило зменшити вагу башти 
майже на 20 відсотків (тобто на півтисячі тонн!). 

А тепер настав час назвати батьків телевежі в Києві. Її сконструювали 
співробітники Українського науково-дослідного інституту «Проектсталь-
конструкція» у співробітництві з вченими Інституту електрозварювання 
ім. Є.Патона. Як бачимо, і в київському небі видно оригінальний почерк 
знаменитого «патонівського шва». 

Виконання робіт по підйому конструкції здійснював трест «Укрмонта-
жмістобуд». А перший крок верхівки телевежі в піднебесся припав у квіт-
неві дні 1971 р. Синхронно включились потужні домкрати, стрілка на 
шкалі повільно поповзла вгору, відраховуючи перші міліметри шляху вже 
готової сталевої конструкції вагою 1200 тонн. Одночасно почали підтягу-
ватись чотири гігантські «ноги» вагою 170 тонн кожна, з’єднані шарнірно 
з баштою. На 100 міліметрів виросла тоді вежа — її «ноги» «пройшли» 
землею по 22 міліметри кожна. А всього їм потрібно було пройти 45 мет-
рів, щоб назавжди стати на масивні фундаменти. Вгорі підставку охопив 
сталевий «пояс» шириною 24 метри і з’єднувальні шарніри. Так від землі 
відірвалась та частина башти, яка стоїть зараз на відмітці 240 метрів. А 
київська телевежа все продовжувала рости. Кожна секція, яка підставля-
лась знизу, мала довжину 8 метрів. Методом «піднарощування» вгору пі-
дняли і п’ять секцій антен, і шахти ліфта. Перший «крок» телевежі в небо 
дорівнював лише 90 сантиметрам — середньому кроку людини. Але крок 
за кроком вся 380-метрова конструкція пройшла цей шлях, добре вписав-
шись у київський пейзаж. 

Нарешті в середині серпня 1973 р. новонароджена Київська телевежа 
подала свій голос в ефірі. Певний час вона працювала паралельно зі ста-
рою вежею на Хрещатику. Згодом першу вежу, яка прослужила 22 роки, 
було демонтовано. Телевежа на Сирці дозволила покрити сигналом вели-
чезну площу — понад 100 кілометрів від Києва. Вона стала другою в ко-
лишньому СРСР спорудою (після Останкінської телевежі), розрахованою 
на трансляцію п’яти телепрограм. Відразу ж розпочалась передача трьох 
(двох ЦТ і Української). 

У 1981 р. «ожив» четвертий передавач на 30-му частотному каналі в 
дециметровому діапазоні хвиль (до речі, подібну частоту останкінські 
зв’язківці не могли задіяти ще майже десять років). 30-й канал планувався 
для поширення спеціальної київської програми. 
 

Світовий «Клуб телевеж» 
А що ж Останкінська телевежа? Чи довго вона простоїть? Крім прин-

ципу «неваляшки» — «ваньки-встаньки», у неї є ще один секрет міцності. 
Тут на допомогу конструкторам прийшов винахід, який ще до війни зро-
бив юний технік з Дніпропетровська Сергій Волков. Якось він намагався 
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  ростью распространения,  которая для членов ОСП,  проживающих  в  Киеве, 
составляет один день,  а для иногородних — одну- две недели. В существую- 
щих условиях СОФТПАНОРАМА выигрывает у " бумажных" публикаций как минимум 
три месяца. Кроме того, исходные тексты программ, публикуемых в бюллете- 
не, могут быть выгружены и использованы  непосредственно,  без повторной 
набивки.  И наконец,  исполняемые программы, публикуемые в СОФТПАНОРАМЕ, 
часто решают  важную  проблему,  хотя  распространяются  либо  бесплатно 
(FREEWARE), либо за минимальную плату (SHAREWARE). 
     Для иногородних программистов,  не являющихся подписчиками или чле- 
нами общества,  бюллетень СОФТПАНОРАМА распространяется по принципу, из- 
вестному  под названием SHAREWARE.  Конкретно для данного бюллетеня этот 
принцип предполагает,  что любой номер вы можете переписать  у  товарища 
или получить другими путями бесплатно и ознакомиться с его содержанием в 
течение определенного времени ( скажем,  недели) перед тем,  как  решить, 
будет он Вам полезен или нет. В случае, если Вы решите, что он представ- 
ляет для Вас интерес,  Вы должны либо заплатить один рубль в " Фонд неза- 
висимой  поддержки системных программистов" ( см.  ниже) на семинаре ( см. 
ниже)... 
     Гонорар авторам материалов и программ,  помещенных в номер, не вып- 
лачивается.  Авторы материалов, включенных в бюллетень, но не являющиеся 
членами общества, получают бесплатную годовую подписку на бюллетень ( на  
собственных дискетах). При этом почтовые расходы на пересылку они  
оплачивают сами. 
     В бюллетень включаются исходные тексты программ ( этот вид материала 
можно было бы называть SOURCEWARE — см.  ниже), а также программы, расп- 
ространяемые на условиях, которые принято называть FREEWARE и SHAREWARE. 
Остановимся на них несколько подробнее. 
     FREEWARE — это программные продукты, распространяемые автором бесп- 
латно,  при условии,  что пользователь не меняет имени программы, текста 
документации ( если таковая имеется) и  имени  автора  данной  программы. 
Долг членов ОСП способствовать соблюдению этих условий,  препятствуя по- 
пыткам присвоить авторство на чужие программы со стороны  недобросовест- 
ных и нечестных лиц. Лица, замеченные в указанной форме плагиата, подле- 
жат исключению из членов общества,  если они  являлись  таковыми,  а  их 
фамилии помещаются в список BLACKLOG раздела MARKET бюллетеня. Распрост- 
ранение программного обеспечения как FREEWARE не предусматривает  обяза- 
тельств  разработчика консультировать пользователя,  хотя и не исключает 
такой возможности на взаимовыгодных  условиях.  Автор  вправе  оговорить 
возможность получения денежного вознаграждения от тех пользователей, ко- 
торым программа очень понравилась или которые заинтересованы в ее  даль- 
нейшем  совершенствовании.  Такую форму FREEWARE можно рассматривать как 
" слабую форму SHAREWARE" (см. ниже). 
     Все авторские права на продукты,  публикуемые в бюллетене, сохраня- 
ются за авторами. Оговоренная авторами оплата должна направляться непос- 
редственно автору, без каких- либо посредников и отчислений. Автор обязан 
сам указать в документации адрес, по которому направляется оплата. Упла- 
тивший взнос  становится  " зарегистрированным  пользователем",  и  автор 
программы  обязуется сообщать ему о доработках программы и появлении но- 
вых версий.  Зарегистрированный пользователь может  также  вносить  свои 
предложения  по  совершенствованию  программы и в разумных пределах кон- 
сультироваться у автора по проблемам,  связанным с эксплуатацией  данной 
конкретной программы. 
     SHAREWARE —  это  метод распространения программных продуктов,  при 
котором разработчик разрешает опробывание данного продукта в течение оп- 
ределенного,  оговоренного  в лицензионном соглашении времени ( обычно от 
одной до трех недель), а также передачу его знакомым и коллегам по рабо- 
те.  Дальнейшая эксплуатация предусматривает уплату автору оговоренной в 
лицензионном соглашении суммы или прекращение пользования данным продук- 
том.  Такая форма распространения представляется одной из наиболее прог- 
рессивных,  в особенности в условиях нашей страны.  Если при этом  стои- 
мость программы,  оговоренная в лицензионном соглашении,  сопоставима со 
стоимостью книги,  то многие честные пользователи ( прежде всего те,  кто 
заинтересован  в дальнейшем совершенствовании программы) постараются вы- 
полнить условия данного соглашения. Уплатившие оговоренную сумму пользо- 
ватели  становятся " зарегистрированными пользователями" и вправе рассчи- 
тивать  на  ряд  услуг,  среди  которых   прежде   всего   своевременное 

серпня 1966 року тривав унікальний 500-добовий штурм висоти. І вдень, і 
вночі за будь-яких погодних умов ішло безперервне укладання бетону, аж 
доки будівельники досягли висоти 384 метрів (це габарити майже 120-
поверхового будинку!). Лише після того на бетонну опору спеціальними 
пристроями «посадили» ще й 149-метрову металеву антену вагою 23 тон-
ни. Таким чином, загальний «зріст» телевежі сягнув 533 метрів, і на той 
час вона стала найвищою в світі цільно стоячою спорудою. 4 листопада 
1967 р. разом з першою чергою Останкінського телецентру була введена в 
дію і телевежа. Зона розповсюдження її сигналів перевищила 120 кіломет-
рів, охопивши всю Москву і Підмосков’я. 

  
Київська телевежа на зріст — друга в Європі 
А тепер про телевежі київські. Старожили нашої столиці пам’ятають, 

що після війни у 1951 р. на Хрещатику, 26, було зведено телерадіобуди-
нок, а одразу за ним, на пагорбі — 180-метрову телевежу. Спочатку вона 
передавала одну програму, а з 1962 р., коли на тій тригранній вежі змон-
тували ще одну антену, першим в Україні Київський телецентр став тран-
слювати чорно-білі передачі по двох каналах. «Стара» київська телевізійна 
вежа прослужила понад два десятиріччя. 

Та коли у 70-ті роки телебачення стало кольоровим і збільшилася кіль-
кість програм, «бабусі»-вежі важко було справлятися з новими 
обов’язками. Хвилі від неї розходилися лише на 50—60 кілометрів, сигнал 
був слабкий. Та й небезпечно тримати в центрі міста таку конструкцію: 
крижані бурульки, падаючи взимку з такої висоти, могли травмувати пе-
рехожого на смерть; а приймально-передавальні параболи могло здути 
поривом вітру, як це було років 30 тому в Запоріжжі. А головне, потрібно 
було розширити зону прийому телепрограм з Києва. Отож і вирішило мо-
сковське начальство, що пора й Києву мати нову телевежу. Виділені тоді 
ж кошти для будівництва сучасного апаратно-студійного комплексу «пе-
реадресували» на інший, престижніший об’єкт: в результаті, й досі АСК 
по вул. Мельникова, 42, не готовий. Саме тоді й прислужився для спору-
дження нашої «висотки» відхилений 10 років перед тим всесоюзним журі 
конкурсний проект Останкінської телевежі. 

Розпочнемо з основи — фундаменту. Ще й досі з гори, що за телераді-
обудинком на Хрещатику, 26, (там, де нині пролягає вулиця Бориса Грін-
ченка), стирчить масивна основа фундаменту першої київської телевежі. 
При висоті нижче 200 метрів і вазі в 200 тонн для неї вирили надзвичайно 
глибокий котлован і заклали там три 19-метрових бетонних фундаменти 
(окремо для кожної сторони сталевого тригранника). І от парадокс: через 
двадцять років під нову телевежу на Сирці (висотою 380 метрів і вагою 2,5 
тисячі тонн) заклали лише 6-метровий фундамент. І як бачимо, вежа три 
десятиліття міцно стоїть! 

Сирецька башта росла вгору не так, як Останкінська. Вперше у світовій 
практиці було застосовано принцип «піднарощування». Якщо раніше на 
збудовану частину клали зверху і наступну, то на київській телевежі вирі-
шили спочатку піднімати заздалегідь змонтовану верхівку над землею, 
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  информирование об исправленных ошибках и новых версиях. 
     Заметим, что оплата за поставку  бюллетеня  СОФТПАНОРАМА  учитывает 
только компоновку бюллетеня,  составление предисловия, оглавления и ряда 
материалов, подготовленных редакцией,  изготовление копий,  а также ( при 
пересылке по почте) упаковку и почтовые расходы.  Однако сюда не включа- 
ется в какой бы то ни было степени оплата за сами  программные продукты, 
помещенные в  бюллетень.  Таким образом,  приобретение выпуска бюллетеня 
само по себе еще не дает права пользования помещенными в  нем продуктами 
SHAREWARE.  Для использования такого продукта требуется соблюдение усло- 
вий,  указанных в лицензионном соглашении к данному продукту ( и в  част- 
ности, выплату разработчику определенной суммы).  Другими словами, копи- 
рование продуктов SHAREWARE в составе выпусков  СОФТПАНОРАМЫ равносильно 
свободному копированию этих продуктов. 
 
 
    О Б Щ Е С Т В О   С И С Т Е М Н Ы Х   П Р О Г Р А М М И С Т О В 
 
     Общество системных программистов ( ОСП) призвано служить  в качестве 
неформального  механизма  общения  и  обмена опытом между разработчиками 
программного обеспечения, а также налаживанию связей между пpогpаммиста- 
ми в разных городах нашей страны и в других странах. Вступительный взнос 
в общество составляет 15 руб.  и включает годовую подписку на  бюллетень 
СОФТПАНОРАМА и занесение в список рассылки приглашений на семинар. 
     Основной формой деятельности общества является проведение ежемесяч- 
ного  семинара " Системное программирование".  Вход на семинар свободный. 
Время проведения — каждый второй четверг месяца,  15 часов. Место прове- 
дения  — Киевский институт инженеров гражданской авиации ( КИИГА)... 
     Наряду с обменом информацией,  одной из главных задач ОСП  является 
помощь  авторам удачных системных программ.  Поэтому,  помимо семинара и 
бюллетеня при ОСП существует  специальный  " Фонд  независимой  поддержки 
системных программистов". Основная задача фонда — выплата стипендий наи- 
более проявившим себя системным программистам, преимущественно студентам 
и молодым специалистам. В фонд перечисляются все поступившие от " стихий- 
ного" распространения бюллетеня средства. Кроме того, фонд принимает по- 
жертвования от организаций и частных лиц.  Такая форма деятельности свя- 
зана с тем, что в существующих условиях признание и материальные блага - 
острая проблема для большинства талантливых отечественных программистов, 
в особенности молодых,  для которых даже коробка дискет подчас  является 
недоступной роскошью.  Следует отметить, что уровень поддержки талантли- 
вых людей вообще и талантливой молодежи в частности, во многом определя- 
ет культурный уровень страны. 
                                                           Н. Н. Безруков 
 
 
       У С Л О В И Я   П О Д П И С К И   Н А   Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
 
     Годовая подписка включает 10 выпусков бюллетеня:  январь- июнь, сен- 
тябрь- декабрь... 
     Формат дискет:  либо одна дискета 720 К либо две дискеты по 360 К... 
     Несколько слов о цене подписки для предприятий и  организаций.  Для 
того,  чтобы  поддерживать минимальную подписную цену для индивидуальных 
подписчиков и в то же время выпускать бюллетень  на  достаточно  высоком 
уровне,  необходимы  определенные финансовые средства.  Поскольку выпуск 
бюллетеня готовится в основном силами студентов,  а также  широко  расп- 
ространяется по стране и его читает значительная часть студентов,  инте- 
ресующихся программированием,  подписка предприятий и организаций —  это 
фактически  вклад в повышение уровня высшего образования в нашей стране, 
уровня,  который находится сейчас у ( если уже не за) критической  черты. 
Поэтому  подписка бюллетеня предприятиями и организациями фактически яв- 
ляется прогрессивной формой финансирования обучения студентов системному 
программированию и расширения их знаний и кругозора в области системного 
программирования для персональных ЭВМ. 
     В настоящее  время  бюллетень  распространяется  двумя  категориями 
распространителей: официальными и общественными. 
 
 

глядатися на засіданні експертної комісії. Нікітін (експерт ради, згодом 
автор Останкінської телевежі. — І.М.) майже не брав участі в обговорен-
ні. Йому було одразу зрозуміло, що металева конструкція не могла при-
красити Москву. «Наша столиця, — вважав він, — місто особливе. Йому 
пасують споруди з дерева, м’якість, теплота якого, його фактура якнай-
краще підходять Москві, її характеру». Але хто ж сьогодні будує з дере-
ва?! Та й уявіть собі півкілометрову споруду з колод... 

І тут згадали, що існують ще... бетон і залізобетон. «Тож коли Нікітіна, 
— продовжує К.Барикін, — попросили висловитися з цього приводу, він 
сказав, що башту треба робити з бетону». 

Ось так київський проект 1958 року не став Останкінською вежею. А 
може, то й на краще? Адже коли через кілька років постало питання про 
спорудження нової телевежі в Києві, то вже «обкатана» на московському 
конкурсі розробка виявилася дуже доречною. 

Багато що вказує на схожість цих двох споруд. Так, у колишньому 
СРСР лише Останкінська і телевежі в Києві були розраховані на розпо-
всюдження п’яти програм (всі інші — на 2—3). І там, і тут передбачалися 
місця для «піднебесного ресторану». Але з ряду причин його пізніше «ви-
лучили» з київського варіанту. От тільки зростом наша вежа на Сирці в 
свою московську сестричку «не вийшла»... Це й зрозуміло: що «позволено 
было первопрестольной», то зась «матери городов русских». Тому Київсь-
ку телевежу «зрізали» майже на третину, і її висота обмежилася 380 мет-
рами. 

Але повернемося до того засідання експертної ради, на якому вирішу-
валась доля майбутньої Останкінської вежі. Відмовившись від київського 
проекту, експерти зайшли в глухий кут. «Ви візьметесь за проект?» — 
запитали тоді Нікітіна. Він відповів: «Подумаю». На роздуми дали тиж-
день. А вже через три дні він запропонував перший ескізний варіант прое-
кту конструкції 500-метрової залізобетонної башти. 

Усім відомо, що зведення будь-якої споруди розпочинається з фунда-
менту. Чим вища споруда, тим глибшим має бути котлован. Останкінська 
телевежа планувалася півкілометрової висоти, а от глибина фундаменту 
була спроектована лише на 4,5 метра! Тобто менше одного відсотка висо-
ти. Та до того ж — у піщаних ґрунтах. Проте М.Нікітін стверджував, що 
все буде гаразд. І переконав інших своїми точними розрахунками. А ще — 
на диво простим прикладом. Він взяв добре відому всім іграшку «ванька-
встанька» і запропонував її повалити. Звичайно, це нікому не вдалося. Чо-
му? Бо основна маса іграшки перебуває внизу. За цим принципом спроек-
товано і Останкінську телевежу: три чверті її загальної ваги (55 тисяч 
тонн) — це фундамент і «ноги» — опори, які складають одну дев’яту її 
висоти. Ні урагани, ні руйнівні землетруси не можуть повалити таку теле-
вежу. 

Отож було закладено кільцеподібний фундамент завширшки 9,5 м і ді-
аметром 60 метрів. Незвичним було і зведення основи башти. Така висока 
залізобетонна споруда може бути міцною лише за умови, якщо бетон по-
даватиметься і заливатиметься безперервно. І от з 20 квітня 1965-го по 31 
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          О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е   Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л И 
 
     Официальные распространители, заключившие соответствующий договор с 
ТК NEATAVIA,  осуществляют подписку от организаций и копирование индиви- 
дуальным лицам.  В настоящее время имеется два официальных распространи- 
теля бюллетеня: 
     1. Авиацентр НТТМ при КИИГА.  Обращаться: Ткаченко Галина Эросовна... 
     2. Научный центр СП " Диалог" при ВЦ АН СССР ( с исключительным  пра- 
вом на территории РСФСР).  Обращаться по адресу: Лященко Юрий Павлович... 
 
 
       О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е   Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л И 
 
    В качестве общественных распространителей бюллетеня для индивидуаль- 
ных заказчиков могут выступать участники семинара,  а в других городах - 
и  аналогичные  бесплатные  семинары.  В  последнем случае,  при желании 
участников и организаторов, эти семинары могут стать филиалами общества. 
Зарегистрированные филиалы получают 50% собранных ими членских взносов и 
оплаты копий бюллетеня.  Отдельные подписчики бюллетеня могут также выс- 
тупать в роли общественных распространителей. Для регистрации они должны 
внести в " Фонд независимой поддержки  системных  программистов"  годовой 
регистрационный  взнос  в  размере 5 руб и выкупить все предыдущие копии 
бюллетеня ( если они их не получали как  подписчики).  Зарегистрированные 
общественные распространители имеют право на 50%  от стоимости распрост- 
раненных ими копий ( см. файл VEDOMOST.TXT). 
 
                 СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
 
Киев:  Камышина Майя Виктоpовна ( КИИГА) 
       Малицкий Анатолий Васильевич ( КИИГА) 
       Лысенко Валерий Николаевич ( КП ВТИ) 
Москва: Фрид Леонид Моисеевич ( ВНИИТЭИ Агропром) 
        Дискеты записываются на заседаниях Московского семинара 
        по системному программированию ( руководитель — Л. Г. Бунич), 
        каждый 3- ий четверг месяца с 11 часов 
Донецк:  Гуртяк Дмитрий Александрович 
Караганда: Луцук Игорь Дмитриевич ( ИВЦ произв. объединения 
" Карагандауголь"). 
Симферополь: Островский Александр Григорьевич 
Винница:  Кручок Виктор Владимирович ( ВЦ Винницэнерго) 
Ростов- на- Дону: Фролов Владимир Георгиевич 
Рига: Буш Харий Каспарович  
Ленинград: Седой Анатолий Иванович  
Днепропетровск: Ус Юрий Александрович  
Омск: Урамаев Марат Рустамович  
Пермь: Попов Андрей Леонидович ( Пермский центр ПО АСУ) 
 
                  П У Б Л И К А Ц И Я   Р Е К Л А М Ы 
 
     Рекламные материалы на программное обеспечение,  представляющее ин- 
терес для участников семинара,  принимаются от всех заинтересованных ор- 
ганизаций и лиц. Максимальный объем — 10 К. Стоимость помещения рекламно- 
го  объявления  ( за  один  килобайт):  от  частных  лиц  —  1  руб.,  от 
организаций  — 20 руб.  Авторы опубликованных материалов имеют право по- 
местить одно рекламное объявление бесплатно. 
 
 
          П О Л У Ч Е Н И Е   П Р Е Д Ы Д У Щ И Х   Т О М О В 
       И   О Т Д Е Л Ь Н Ы Х   Н О М Е Р О В   Б Ю Л Л Е Т Е Н Я 
 
                  П е р в ы й  т о м  б ю л л е т е н я 
 
     Включает четыре дискеты с четырьмя номерами  СОФТПАНОРАМЫ  за  1989 
год. Содержание первого тома приведено в разделе SOFTPANO.89 первого вы- 
пуска бюллетеня за 1990 год. 

 

102-поверхового будинку «Емпайр стейт білдінг» у Нью-Йорку, демон-
струвала в «живому» ефірі відкриття Всесвітньої виставки. Через півтора 
десятиліття там же змонтували нову антену для показу вже кольорових 
передач, а 381-метровий будинок «підріс» до 449 метрів. 

У Москві для перших дослідних телетрансляцій на початку 30-х років 
пристосували 150-метрову Шуховську радіощоглу, зведену у 1920 р. А 
через чотири десятиріччя, коли і у Харкові було започатковане телебачен-
ня, то антена для нього «осідлала» найвищу в місті споруду — будинок 
Держпрому. 

Проте бурхливий розвиток «домашнього екрана» зажадав зведення 
спеціальних висотних споруд для передавальних телевізійних систем. Ни-
ні на Землі близько 50 тисяч телевеж. Є серед них і рекордсмени щодо 
висоти — своєрідні «Гуллівери» серед земних споруд. Про дві з них, Ос-
танкінську й Київську, що входять до десятка найвищих на планеті, ми й 
поговоримо. Вони хоч і не схожі, проте, до певної міри, — «посестри». 

Коли наприкінці 50-х років у Москві радянське керівництво розмірко-
вувало над тим, чим би особливим зустріти 50-річчя Великого Жовтня, 
було вирішено побудувати найбільший у Європі телецентр і розпочати 
мовлення у кольорі, а поруч звести найвищу в світі (знай наших!) телеве-
жу — метрів так на п’ятсот... 

Перш за все треба було визначитися з місцем. Раніше такі об’єкти тра-
диційно розміщували в самому центрі міста, бажано — на високому паго-
рбі. Так було з першими телевежами у Києві, Ленінграді та інших містах. 
Тому і в Москві архітектори спочатку хотіли звести нову вежу на Ленін-
ських горах, поблизу університету. Однак Політбюро ЦК КПРС виступило 
проти: М.Хрущов хотів спорудити на тому місці Пантеон Слави револю-
ційних борців і видатних діячів — своєрідний філіал «всесоюзного моги-
льника на Красній площі». Тому архітектори змушені були звернути свій 
погляд на знамениті Черьомушки, навіть одну з вулиць встигли там назва-
ти Телевізійною. Та проти такої ідеї були вже авіатори: над цією частиною 
міста пролягала траса літаків до одного з московських аеропортів. Були й 
інші пропозиції. Нарешті група пошуковців приїхала в Останкіно. За пре-
красний парк 200-300-літніх дубів та за Шереметівський палац XVIII сто-
ліття тоді нікому було заступитись: от і вирішили звести телевізійну баш-
ту саме тут. 

Є ще одна версія, чому, починаючи з 60-х років, нові телевежі стали 
споруджувати, як правило, на околицях міст або навіть далеко від них. Річ 
у тім, що в період «холодної війни» військове керівництво вважало, що 
радіовипромінювання з антен телерадіовеж є найкращою мішенню для 
наведення ворожих ракет. Як би там не було, Останкінська башта, а пізні-
ше й Київська, «поселилися» віддалік від центру. 

Та повернемося до витоків московського теле-«Гуллівера». Як тоді бу-
ло заведено, оголосили всесоюзний конкурс на кращу розробку телевежі 
висотою в півкілометра. І ось фінал змагання цих проектів. Наведу уривок 
з книги Костянтина Барикіна «h-533» про Останкінську телевежу: «Одна з 
пропозицій — київська: 500-метрова металева башта. Цей проект мав роз-
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*************************************************** ********************* 
СОФТПАНОРАМА v.1, 1989                                              No. 2 
 
                           Уважаемые коллеги! 
 
     Ни для кого не секрет, что советские программисты вообще, а систем- 
ные программисты в особенности,  находятся в очень тяжелом, именно тяже- 
лом, положении. 
     Принадлежа к инженерному корпусу,  они " на своей шкуре"  испытывают 
последствия утраты социального статуса советского инженера,  неокрепост- 
ные отношения с характерным для них разгулом административного  произво- 
ла.  Историчеки сложилось так,  что оплата советских программистов нахо- 
дится на одном из самых  низких  уровней  среди  индустриально  развитых 
стран;  понятие инженерной культуры утрачено, а уж о культуре программи- 
рования и говорить не приходится ( об этом хорошо написал Л. Г. Бунич). 
     Задавленные административным  произволом  ( с такими его атрибутами, 
как нереальные сроки,  " потемкинские деревни"  в  технических  заданиях, 
кампании по наведению " дисциплины",  " добровольно- принудительные" мероп- 
риятия типа поездок на овощные базы), отсутствием научно- технической ин- 
формации,  работая в окружении " подснежников" (c характерным для них от- 
ношением к добросовестномому труду как к юродству, сочетающися с желани- 
ем  " побольше  урвать"),  программисты  вместо эффективного программного 
обеспечения вынуждены гнать халтуру.  Это не только деморализует,  но  и 
увеличивает степень их зависимости от " начальства",  создает благоприят- 
ную атмосферу для всякого рода манипуляций и злоупотреблений.  К наруше- 
ниям  этических  норм постепенно привыкают и тогда полученные результаты 
присваиваются " свадебными генералами", низводя действительных авторов до 
положения " негров". 
     Отметим, что сравнение с неграми на  плантациях  в  наших  условиях 
выглядит не таким уж большим преувеличением:  выматывающая, не оставляю- 
щая времени ни для семьи ни для развлечений,  практически ежедневная ра- 
бота,  осложненная нереальными сроками, нехваткой оборудования, материа- 
лов, необходимость работы во 2- ю и 3- ю смену. Постоянное психологическое 
напряжение, связанное с ответственностью за сроки и качество при отсутс- 
твии элементарных прав, нервные перегрузки при восстановлении после сбо- 
ев и поиске ошибок в чужих системах. Все это входит в " обойму" и резуль- 
татами " выстрелов" становятся и понижение  остроты  зрения  и  различные 
заболевания  уже  в сравнительно молодом возрасте.  Говорят,  что меньше 
всех живут режиссеры,  но неясно, сколько у нас в стране живут системные 
программисты.  Ясно  лишь,  что " профессиональная вредность" этой работы 
характерна не только  и  не  столько  для  привилегированных  обитателей 
" Кремниевой долины",  о чем пишут в газетах, сколько для Москвы, Ленинг- 
рада, Киева, Минска, Риги и других больших и малых городов нашей страны. 
     Сейчас, в  силу  изменившегося  социально- экономического  положения 
страны,  становится  возможным  осуществить хотя бы минимальные сдвиги к 
лучшему, поднять уровень независимости, начать по каплям " выдавливать из 
себя  раба".  В  то же время раскрепощение труда невозможно без создания 
рынка,  причем не только рынка программных продуктов,  но и рынка  науч- 
но- технической информации  и рынка рабочей силы. Альтернативы здесь нет, 
ибо как убедительно показал наш горький опыт " либо рынок, либо лагерь". 
     В этих  условиях  особое  значение  приобретают такие формы общения 
программистов как наш семинар и издаваемый  им  бюллетень  СОФТПАНОРАМА. 
Права  на  свободный творческий труд и его справедливую оплату можно до- 
биться лишь совместными усилиями, которые требуют организации и информа- 
ции. Однако для объединения в профессиональную организацию нужна опреде- 
ленная демократическая культура,  опыт и прежде  всего  опыт  дискуссии, 
умение отстаивать собственное мнение. 
     Конечно этому  нужно  учиться:  способности  высказывать и защищать 
собственное мнение у нас практически атрофировались. Страх стать неугод- 
ным в прошлом гасил стремление высказаться.  Он не исчез и сегодня, пос- 
кольку многим приходится работать в крупных организациях, в условиях ко- 
торых даже творческая личность вынуждена действовать  внутри  бюрократи- 
ческой культуры  с  ее стремлением к нивелированию,  хорошо отраженном в 
лозунге " не высовываться". Однако рамки " дозволенного" несомненно расши- 
рились и грех этим не воспользоваться. В конце концов, как гласит посло- 

кВт. Уведений в експлуатацію УКВ ЧМ передавач "QUANTUM" потужні-
стю 5 кВт разом з антенно-фідерною системою АПТГ-FM 5 кВт. Уведений 
в експлуатацію УКВ ЧМ передавач FMT 30555 потужністю 5 кВт разом з 
антенно-фідерною системою "SIRA", що транслює програму "Радіо 
Ютар". 

1997 — Уведений в експлуатацію передавач 50 телевізійного каналу 
AUTV 5000 потужністю 10 кВт разом з антенно-фідерною системою 
"KATHREIN", що транслює програму СТБ. Уведений в експлуатацію УКВ 
ЧМ передавач FMT 30555 потужністю 5 кВт разом з антенно-фідерною 
системою "JAMAT INVEST", що транслює програму "Радіо Довіра". Ве-
дений в експлуатацію УКВ ЧМ передавач  "ELETRONIKA" потужністю 1 
кВт, що транслює програму "Наше радіо" на частоті  107,9 МГц. Уведений 
в експлуатацію УКВ ЧМ передавач "HARRIS" PT 5CD потужністю 5 кВт, 
що транслює програму  "А+А" на частоті  105,5 МГц. 

1998 — Уведений в експлуатацію PJ 5000M потужністю 5 кВт разом з 
антенно-фідерною системою АПТГ-FМ 5 кВт, що транслює програму  
"Радіо Лідер" на частоті  101,9 МГц. Уведений в експлуатацію УКВ ЧМ 
передавач PJK 156 потужністю 2 кВт, що транслює програму "Наше Ра-
діо" на частоті  107,9 МГц. Уведений в експлуатацію передавач 52 телеві-
зійного каналу TVTX потужністю 5 кВт спільно в антенно-фідерною сис-
темою, що транслює програму "Новий канал". 

 
 
 

Іван МАЩЕНКО 
«ГУЛЛІВЕРИ» ЗЕМНИХ СПОРУД 

Дзеркало тижня № 16 (340) 21 — 27 квітня 2001 dt.ua/3000/3680/30789 
 

Коли під’ їжджаєш до незнайомого міста, то нерідко перше, що ба-
чиш здалеку, — обриси ажурної телевізійної башти. Такі споруди зав-
жди розташовують на вершинах гір або на високих пагорбах, щоб си-
гнали зображення і звуку, послані їхніми антенами, долітали якомога 
далі: адже телевізійний сигнал поширюється подібно променю світла 
— прямолінійно, він не може обігнути горизонт, обійти перешкоди на 
своєму шляху. 

 
Як київський проект не став Останкінською вежею 
На початку розвитку телебачення антени встановлювали на найвищих 

існуючих спорудах. Так, коли у 1936 р. у Франції готувались експеримен-
тальні телетрансляції, то ні в кого не виникало сумнівів, що найкращою 
«точкою опори» для телеантени має бути 300-метрова Ейфелева вежа, яка 
вже слугувала на той час для поширення радіохвиль. А з початком регуля-
рного телемовлення у 1948 р. велике творіння Олександра Ейфеля стало 
емблемою французького телебачення. 

30 квітня 1939 р. у США експериментальна телевізійна лабораторія 
американської корпорації Ен-Бі-Сі (NBC), встановивши антену на шпилі 
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  вица " тот кто всем хотел угодить, так и не родился". 
     Для организации дискуссии и предназначен новый раздел,  вводимый со 
второго выпуска. Этот раздел назвается FORUM, и в нем участники семинара 
могут помещать краткие ( до 6 к) заметки, рецензии и др. материалы, предс- 
тавляющие интерес для участников семинара. Мнения, высказываемые в данном 
разделе отражают точку зрения автора и не обязательно совпадают с точкой 
зрения составителя и семинара в целом.  Поскольку обмен информацией  это 
центральная задача,  как семинара, так и бюллетеня, то этот раздел явля- 
ется, пожалуй, наиболее важным. Действительно, далеко не каждый в состо- 
янии подготовить статью или какой- то другой объемный материал.  Постоян- 
ный цейтнот не способствует литературным упражнениям.  Однако дать  свою 
оценку, высказать замечания может ( и должен!) каждый профессионал. 
     Другой важной функцией раздела FORUM ( как,  впрочем,  и семинара  в 
целом) является  вовлечение  в семинар всех профессионалов,  с тем чтобы 
они получили возможность высказаться, дать оценку чужим программным про- 
дуктам и  идеям с одной стороны,  услышать реакцию коллег на собственные 
достижения с другой стороны. 
     Ни для кого не секрет,  в условиях господства административной сис- 
темы ( в науке это явление получило название лысенковщины) наличие степе- 
ни кандидата или доктора наук отнюдь не является свидетельством высокого 
профессионализма.  Это прежде всего свидетельство верности системе, при- 
нятия предлагаемых правил игры или наличия " веса" и " связей". Людей, ко- 
торые  достигают  высокого  положения  в  хорошо известных организациях, 
иногда презирают за некомпетентность собственные сотрудники. И наоборот, 
часто  те,  кого наиболее уважают равные,  не известны посторонним ( наи- 
большим престижем " у публики" обычно пользуются  представители  крупных, 
хорошо известных организаций независимо от их собственной научной значи- 
мости).  Статья Вячеслава Баснова и Олега Мороза " Дела научные" ( Огонек, 
1989,  #42, октябрь с.29-31) содержит достаточно " информации для размыш- 
ления" по этому поводу. 
     Поэтому необходима демократизация процедуры оценки научных и техни- 
ческих достижений вообще и достижений в области программирования в част- 
ности. Как определенный шаг в этом направлении,  предлагается на январс- 
ком  заседании  семинара присуждать ежегодную премию семинара " Системное 
программирование" программисту, выполнившему наиболее значимую разработку 
из  числа выступивших на семинаре в прошлом ( для января) году. Поскольку 
1989 год можно условно назвать " годом вируса",  премию за 1989 год целе- 
сообразно присудить программисту, чьи программные средства распространя- 
лись как SHAREWARE или FREEWARE и внесли наибольший  вклад  в  борьбу  с 
компьютерными вирусами. Премия будет выделяться из средств, собранных за 
распространение копий первых четырех номеров СОФТПАНОРАМЫ. Ее размер ( не 
менее 100 руб.  + бесплатная подписка на СОФТАНОРАМУ на 1990 г.) и поря- 
док присуждения будут  определены  на  декабрьском  заседании  семинара. 
Просьба к участникам семинара вносить свои предложения и кандидатуры. 
     Для информации о состоянии рынка и предлагаемых  на  нем  продуктах 
служит появившийся еще в первом выпуске бюллетеня раздел MARKET. Предпо- 

лагается, что со временем он будет включать четыре подраздела: SOFTWARE,  
HARDWARE, WANTED, BLACKLOG. 

     При этом в разделе WANTED можно помещать сведения об имеющихся  ва- 
кансиях,  а  в разделе BLACKLOG — сведения о мошеннических действиях при 
продаже  компьютеров,  продаже  " потёмкинских  деревень"  изготовителями 
программного обеспечения и другими аналогичными сведениями, направленны- 
ми на информирование о потенциальных опасностях рынка. С учетом участив- 
шихся  случаев поставки отремонтированных или бывших в употреблении плат 
с " новыми" компьютерами,  и также,  несоблюдения комплектности поставки, 
обмен соответствующими сведениями представляет значительный интерес. 
     Мир программирования существует как таковой благодаря каналам ком- 
муникации — журналам, семинарам, конференциям, выставкам, на которых за- 
вязываются личные контакты и происходит обмен мнениями и идеями. Поэтому 
будут предприняты определенные усилия, направленные на то, чтобы обеспе- 
чить участников оперативной информацией о  планируемых конференциях, се- 
минарах,  выставках.  Для этой цели, начиная с данного выпуска, вводятся 
разделы NEWS и CALENDAR. В первом из них будут помещаться представляющие 
интерес новости,  а во втором — информация о предстоящих семинарах, кон- 
ференциях и выставках.  Учитывая острый дефицит информации,  начиная  со 
следующего выпуска в бюллетень будет включен раздел SOFTPRES,  в котором 

1984 — Змонтована  радіостанція  «Дождь-2» і її АФС. Тривали роботи 
з модернізації ТВ радіостанцій  «Ураган-4»,  «Льон». 

1985 — Впроваджена ІІІ-я програма стереомовлення на базі апаратур 
МОД-15 і стійки ЧМВ. Впроваджений ГМТ на радіостанції «Льон» ВТВ-
75. Розроблено й впроваджено захист фідера радіостанції «Дощ-2». 

1986 — Модернізоване встаткування KУ ІІІ-х ТВ програм. Впровадже-
но апаратура корекції на сполучних лініях. Розроблено й впроваджено 
ГМТ для радіостанції  «Ураган-4». 

1987 — Розроблена й впроваджена схема допускового контролю пере-
давачів звукового сполучення ІІІ-х ТВ програм  радіостанції «Дощ-2 » на 
робочому  місці начальника зміни. Зроблено  ревізію антени АТП-IV. Ви-
готовлена й настроєна шафа керування системи автоматичного газового 
пожежогасіння IV- ї ТВ програми. 

1988 — Впроваджений ГМТ на радіопередавачі "Ураган -2". 
1989 — Модернізація ІІІ-х радіостанції "Мед" — на  РЧ-555 і РЧ-556,  

впровадження стійок ЧМВ. 
1990 — Уведений в експлуатацію передавач РЦТА 7 ТВК потужністю 

100 Вт. 
1991 — Уведений в експлуатацію передавач РПТДА потужністю 100 

Вт 37 ТВК, що почав трансляцію програм ТРК "Ютар". 
1992 — На передавачі 32 телевізійного каналу задіяний підсилювач 

потужності 1 кВт. Уведений в експлуатацію УКВ ЧМ передавач "ROHDE 
& SCHWARZ" NR 410 R1 потужністю 10/10 кВт разом з антенно-
фідерною системою "KATНREIN". 

1993 — Уведений в експлуатацію 3-х програмний телевізійний ретран-
слятор у пмт. Витріщаючи. У с. Скибенці уведений в експлуатацію 3-х 
програмний телевізійний ретранслятор. 

1994 — На передавачі РЦТА 7 ТВК задіяний підсилювач потужності 1 
квт, виготовлений на КРТПЦ. Уведені в експлуатацію передавачі РПТДА 
35 і 25 ТВК потужністю  100 Вт і підсилювач потужностей 37 ТВК потуж-
ністю 1 квт. Уведений в експлуатацію УКВ ЧМ мовний передавач  
"HARRIS"  HT 10 FM,  потужністю 10 квт, що транслює програму "Ра-
ді.О" на частоті 101,5 МГц. Уведений в експлуатацію твердотільний пере-
давач ЕВТ 5000 потужністю 5 кВт, що транслює програму "Радио-Ютар" 
на частоті 106,5 Мгц. У пгт Тетіїв уведені в експлуатацію УКВ ЧМ пере-
давачі "Росава 100М" потужністю 100 Вт на частоті 70,22 МГц і 73,1 МГц. 

1995 — Уведений в експлуатацію передавач "ROHDE & SCHWARZ" 
NR 414 A1 32 телевізійного каналу потужністю 10 кВт, що транслює про-
граму ICTV. Уведений в експлуатацію УКВ ЧМ передавач "ROHDE & 
SCHWARZ" NR410K1 потужністю 5 кВт транслюючий програму Радіо 
"Київські Відомості" на частоті 73,64 МГц. Уведений в експлуатацію УКВ 
ЧМ передавач "Росава 1000" потужністю 1 квт. Уведений в експлуатацію 
УКВ ЧМ передавач "HARRIS" PT 5 FM, потужністю  5 кВт транслюючий 
програму "Раді.О". 

1996 — Уведений в експлуатацію УКВ ЧМ передавач "ROHDE & 
SCHWARZ" SR 136 У1  разом з антенно-фідерною системою АПТГ-FM 1 
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  будут помещаться фрагменты оглавлений советских и иностранных  ( из числа 
тех, к которым удастся получить доступ) журналов, а также сведения о вы- 
ходящих советских и иностранных книгах. Поскольку набивка копий оглавле- 
ний представляет собой достаточно утомительный труд,  который должен со- 
ответствующим образом оплачиваться, обьем и качество включаемых сведений 
будут зависеть от количества подписчиков в 1990 г. 
     В заключении,  следует еще раз подчеркнуть,  что как семинар, так и 
его бюллетень носят характер добровольного объединения профессионалов. Я 
очень надеюсь на активную поддержку в виде сообщений в  FORUM, переводов 
и других материалов со стороны участников семинара.  Примерами такой под- 
держки является,  в частности, передача СОФТПАНОРАМЕ текстов постановле- 
ния ГКВТИ по авторским правам на программное обеспечения, подготовленных 
П. Н. Руденко и включенных в первый выпуск, а также перевода статьи С. Бон- 
чева  " Еще раз о компьютерных вирусах" ( Компютър за вас,1989,  No.  3-4, 
сс.8-15 — ( НРБ)), выполненной Е. В. Жуковским и А. Г.C аковским, включенного 
в данный выпуск бюллетеня. Я надеюсь, что этому примеру последуют другие 
программисты. 
 
9.11.89                                     С уважением   Н. Н. Безруков. 

 
 
 

Іван МАЩЕНКО 
ТРИ КИЇВСЬКІ ТЕЛЕДОМИ 

Дзеркало тижня № 46 (319) 25 листопада — 1 грудня 2000 
dt.ua/3000/3150/29561 

 
Київське телебачення (з середини 60-х років воно стало всеукраїн-

ським) за більше ніж 60— літню історію мало три адреси. До війни (з 1 
лютого 1939 р. до 22 червня 1941 р.) перший телецентр ще на облад-
нанні так званого «механічного» ТБ («диск Ніпкова») оселився у Бу-
динку українського радіо, який тоді знаходився у районі нинішнього 
Майдану Незалежності (та споруда була зруйнована у воєнний час). 

Одразу по війні було прийняте рішення про створення у Києві вже на 
електронній базі телецентру — третього в СРСР (після Москви і Ленін-
града), першого в тодішніх союзних республіках, повністю оснащеного 
вітчизняним обладнанням. До речі, постанову про будівництво телерадіо-
дому на Хрещатику, 26, підписав Й.Сталін, а місце його спорудження осо-
бисто вибирав М.Хрущов. Перші цеглини у цю споруду на головній київ-
ській магістралі, яку підіймали з руїн, поклали полонені німці, яких у 1949 
році замінили на будові чудові фахівці з «Хрещатикбуду». 6 листопада 
1951 р. зі студії «Б» вийшла в ефір перша телепрограма. Відтоді й аж до 
минулого року телецентр на Хрещатику, 26, вірою й правдою служив 
Українському телебаченню. 

А на рубежі 80—90-х років розпочинається історія третього Київського 
теледому, відомого жителям столиці України як «телеолівець». 

 
ТБ з «пріоритетами навпаки» 
Відколи започатковується «родовід» телебачення України? Коли у ньо-

го «день народження»? У нечисленних друкованих працях з історії Украї-
нського телебачення, у спогадах ветеранів УТ з цього приводу наводяться 
різні дати, факти, подаються часто суперечливі думки і судження. Проте 

Київського радіотелевізійного передавального центру 
16 серпня 1973 р. новий радіотелевізійний комплекс почав свою робо-

ту. Уведені в експлуатацію три ТВ радіостанції  «Ураган-2», «Ураган 4», 
«Льон-9» та трипрограмна УКВ ЧМ радіостанція  «Мед», комплекс устат-
кування телевізійної вежі, енергетичного та теплового й водопостачання. 

1974 — Автоматизоване встаткування сполучних ліній подачі телеві-
зійних програм від телецентру. Почато переведення кінцевих каскадів те-
левізійних радіостанцій на  нові металокерамічні лампи ГУ-36 Б-1. 

1975 — Складений і реалізований технічний проект робочого місця на-
чальника зміни РТПЦ  із централізацією контролю за роботою  чотирьох 
ТВ і трьох РВ програм. Закінчено  переклад 18 окінцевих  каскадів на ла-
мпи  ГУ-36 Б-1. Розроблено ремонтно-перевірочний  комплекс для вимі-
рювальних апаратур  РТПЦ. Виготовлено  пересувну  вимірювальну стій-
ку для настроювання ТВ радіостанцій,  блок на лампах ГУ-40 Б. 

1976 — Основна увага приділялася  АФС — щорічно до 1980 р. капі-
тальний ремонт вібраторів (15-40 шт) і розведення АФС. 

1977 — Розроблені  технічні й організаційні заходи щодо експлуатації 
радіостанції «Мед» у  не обслуговуючому режимі із впровадженням допу-
скового контролю 3-х УKB ЧМ  програм. Закінчено модернізацію передо-
кінцевих каскадів радіостанції «Мед» на лампи ГУ-40 Б. Виготовлено й 
впроваджено нові екранні кільця на радіостанції «Льон».  

1978 — Здійснена реконструкція 18 БМК радіостанції  «Ураган», 
 «Льон»,  «Мед». 

Здійснено модернізацію передокінцевих каскадів радіостанції «Ураган-
2» на схему із загальною сіткою. Розроблено й впроваджено знімні  касети 
сухих фільтрів замість масляних на кондиціонерах   ПР-1, ПР-8. Впрова-
джено комплексну систему Керування якістю. 

1979 — Виготовлені широкосмугові ЧМ збудники на верикопах,   
впроваджена стереофонічні апаратури  АРС-3 на  програмі  «Промінь». 
Виготовлено й впроваджено два транзисторних модулятори на радіостан-
ції  «Ураган». 

1980 — Підйом і монтаж устаткування радіостанції Т6-20/4Д на вежі, 
ревізія антени ДТП-IV. Впровадження відео відеокоригувальних пристро-
їв на радіостанції  «Ураган»,  «Льон». 

1981 — Уведена в експлуатацію четверта ТВ програма в ДЦМВ. Уве-
дена  в експлуатацію апаратура цеху міжміського телебачення. Зроблено 
технічну й організаційну допомогу по заміні 500 кг  ліфта  на швидкісний 
ліфт  «Коnе». 

1982 — Розроблений і впроваджений комплект апаратур стереофонії 
на базі стереомодулятора МОД-15 і широкосмугових ЧMB для програми 
 «Маяк». Виконано  роботи  з резервування фідера  IV програми й перехід 
енергетики вежі від нової КТП. 

1983 — Розроблена й впроваджена стійка відеокоригувальних пристро-
їв на радіостанції  «Льон». Прокладено резервний фідер "Ваха"  I-ої ТВ 
програми. Замінено холодильні машини на високопродуктивні з можливі-
стю розширення комфортного кондиціювання МКТ-110-2-0. 
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  найчастіше моментом народження телебачення в Україні (а ще точніше — 
у Києві) називають початок листопада 1951 року. Проте телемовлення у 
столиці України започаткувалося ще у довоєнний час. 

До того ж у 30-х роках велися передачі з Одеси, як і з Ленінграда та 
Москви, здійснювалися за прийнятою тоді так званою системою «механі-
чного» телебачення («диск Ніпкова»), або, як його ще називали, «малоря-
дкового ТБ» — з розгортанням картинки на 30 рядків (нагадаємо, що нині 
прийнята електронна має 625 рядків). Можна вважати, що то були епізо-
дичні експериментальні подачі в ефір картинки (як правило, фотографій) 
без звукового супроводу. Мета їх — суто технічно-дослідницька: аналізу-
вати принципи розповсюдження і прийому зображень на відстань. Так як 
передачі поширювалися за допомогою довгих і середніх хвиль через зви-
чайні широкомовні радіостанції (ось чому вони і велися пізно вночі — 
після завершення радіомовлення), тому приймати їх мали можливість ама-
тори на далекій відстані. То ж, наприклад, відомі факти одержання у ті 
роки радіолюбителями Києва, Харкова та ряду інших міст України зобра-
ження не лише з Одеси, а й з Москви та Ленінграда. Більше того, з січня 
1939 р. київська міська газета «Більшовик» вже регулярно повідомляла 
час виходу в ефір телепередач з Москви. «Механічне» телебачення було 
безперспективним з технічної точки зору щодо пересилання на відстань 
якісного зображення і звуку. Але завдяки його «дальнобійності», простоті 
приймальної апаратури йшло «впровадження ідеї телебачення». 

Є розрізнені повідомлення й про те, що ще 1935 року в Києві було 
змонтовано телепередавач. Але підтверджень про організацію мовлення 
через нього не знаходимо. 

Старший науковий співробітник Державного архіву Києва Сергій Ка-
рамаш та журналіст-києвознавець Олександр Богдан встановили, що «пе-
рша київська телестудія-телецентр була обладнана у відомому в Києві 
Будинку біржі-2, на розі Хрещатика та Інститутської. Нині там майданчик, 
що веде до східців Міжнародного центру культури й мистецтв. 

Згадана ділянка на розі Хрещатика належала Скоропадському, який 
мав тут садибу, її й придбала біржа у власника за 55 тисяч карбованців 
сріблом. Дім було зруйновано, і за 90 тисяч на цьому місці спорудили в 
стилі еклектичного пізнього ренесансу палац, котрий мав два поверхи з 
боку головної вулиці — Хрещатика, і три — з боку прилеглої, що вела 
вгору, Інститутської. 

1938 року «Пролетарська правда» написала: «У приміщенні радіобу-
динку розпочато будівництво першого в Україні телевізійного центру. Для 
студії та апаратних виділено п’ять кращих кімнат. Тут будуть розміщені 
апаратні телецентру, грамзапису і відтворення тонфільмів. Новий теле-
центр буде устаткований за останнім словом техніки. Вся апаратура теле-
передавача з розкладанням зображення на 1200 елементів виготовлена 
Ленінградським науково-дослідним інститутом телебачення». Зазначало-
ся, що роботи мають бути завершені до більшовицьких жовтневих свят 
того ж таки року... Але тільки в лютому наступного задіяли апарат НДІ-9 
на 30 рядків з «диском Ніпкова». 

вихід в ефір. Подібним же чином існувало телебачення у Конотопі (1961 -
1968 роки). 

Аналізуючи цей етап телефікації, слід звернути увагу на нерівномір-
ність розміщення на терені України програмних телецентрів. Головним 
чином будувалися вони у крупних індустріальних центрах, до того ж (осо-
бливо у 50-ті роки) — переважно на сході та півдні республіки. Дійсно, 
чим можна пояснити, що власним телебаченням тривалий час було обді-
лено таку велику область, як Полтавська? І вже зовсім було виключено з 
планів власного телевиробництва величезний регіон на захід від Києва 
(Житомир, Вінниця, Хмельницький, Рівне, Тернопіль, Луцьк). Можливо, 
поясненням цьому слугуватиме факт, на якому раніше практично ніколи 
не наголошувалося у нашій науковій літературі (та й періодиці теж). 
Справа в тому, що питання про відкриття будь-якого органу масової інфо-
рмації (від заводської багатотиражки, "вечірки" до телестудії включно) 
вирішувалося виключно лише в ЦК КПРС. Тож, певне, московські ідеоло-
ги вважали, що неспокійному заходу України досить і двох-трьох телесту-
дій на 10-12 областей. Власне телебачення у цих областях з'явилося лише 
на початку 90-х р.р, фактично — у час незалежної України. 

Інший шлях телефікації — це прокладання магістралей зв'язку (радіо-
релейних та кабельних ліній) і введення в дію нових телевізійних ретранс-
ляторів (РПС). Проте і при спорудженні зв'язкових ліній подачі телепере-
дач не все виявилося гаразд. Виходячи з так званої "господарської доціль-
ності", прокладання телемагістралей нерідко планувалося без урахування 
не лише місцевих інтересів, а й потреб республіки в телефікації. Пріоритет 
належав тим будовам зв'язківців, які забезпечували в першу чергу розши-
рення подачі програм Центрального телебачення. Так, ще у 1959 році те-
риторією Запорізької області пройшла союзна РРЛ Москва-Тбілісі. У Ме-
літополі було споруджено потужний ретранслятор, через який передавала-
ся лише програма ЦТ і не було можливості аж до 1970 року ретранслюва-
ти ні передачі УТ, ні обласної Запорізької студії. Дещо раніше УТ прийш-
ло на екрани жителів приморського міста Бердянська тієї ж таки Запорізь-
кої області. Але республіканську РРЛ туди провели зі сторони Жданова 
(Маріуполя), і берданці дивилися передачі з Донецька, але не бачили теле-
випусків із свого обласного центру. І таких прикладів "телевізійної плута-
нини" чимало. Особливо взнаки це далося після проголошення державної 
незалежності України, коли з'явилася нагальна потреба так перекомуніку-
вати усю телевізійну мережу нашої держави, аби програма УТ з її столиці 
долинала у домівки усіх жителів. 

Телебачення, яке нині стало всепланетарним явищем, розпочиналося у 
всьому світі як суто регіональне, було виключно місцевим. Лише потім, з 
розбудовою кабельних і радіорелейних ліній, з появою супутникового 
зв'язку, воно подолало тисячокілометрові простори, об'єднавши людство, 
за висловом відомого канадського теоретика електронних мас-медіа М. 
Маклюена, в єдине "глобальне село". 

 
Розвиток і модернізація 
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  Вивчивши публікації тієї пори, ознайомившись з нечисленними архів-
ними документами, записавши спогади ветеранів ТБ, викладач Інституту 
журналістики Національного університету ім. Т.Шевченка Тамара Щерба-
тюк встановила, зокрема, що перша офіційна спроба передачі зображення 
в ефір з Києва була здійснена не 10 лютого 1939 року, як це давалося згід-
но з публікацією замітки у газеті «Правда» того дня, а 1 лютого 1939 року. 
Велися передачі з мініатюрної студії, обладнаної у будинку Українського 
радіокомітету, що розміщувався до війни на вулиці 25 Жовтня, 2 (нині це 
район Майдану Незалежності). В ефір київські телепередачі виходили на 
хвилях радіомовної станції РВ-9. 

Що ж було у програмі першої телетрансляції з Києва 1 лютого 1939 
року? Тривала вона 40 хвилин. У дусі того часу показали портрет проле-
тарського вождя Серго Орджонікідзе, передавалися різні написи (титри). 

Час старту київського телебачення обрано не випадково: адже 10 бере-
зня 1939 р. у Москві відкривався XVIII з’ їзд ВКП(б), в резолюції якого 
про третій п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР 
(1938—1942 рр.) записано: «Збудувати у ряді крупних міст телевізійні 
центри». Тож українські більшовики і поспішали рапортувати всесоюзно-
му зібранню однопартійців про дострокове виконання цього завдання. 
Більше того, як відзначалося в розповсюдженому 8 лютого інформаційно-
му повідомленні Фотохроніки офіційного урядового агентства РАТАУ, 
«при Українському радіокомітеті збудовано телевізійний центр, який най-
ближчим часом почне діяти». Умови роботи у цьому пристосованому до 
потреб «дальнобачення» приміщенні були дуже важкими: адже промінь 
«бігав» по обличчю виступаючого, картинка мерехтлива і низької різкості, 
все у зелених тонах. Розмір екранчика — з поштову листівку. Подібне 
зображення було в середині 30-х років і на Шаболовському телецентрі. 
Тим паче що і в Москві на вулиці 25 Жовтня (колишній Нікольській), і в 
Києві на вулиці того ж революційного найменування була одна й та ж ді-
йова особа — головний режисер Московського телецентру О.Степанов, 
який з групою інженерно-технічних і творчих телепрацівників Москви та 
Ленінграда допомагав киянам запроваджувати власне екранне мовлення. 
Однак при цьому треба підкреслити і суттєву різницю між тогочасним 
технічним станом ТБ у «першопрестольній» Москві чи у «колисці рево-
люції» Ленінграді та у «матері міст руських» Києві. У столиці України на 
початку лютого 1939-го було здійснено тільки першу експериментальну 
передачу, однак газета «Правда» поспішила вже запевнити, що «результа-
ти її задовільні». А от у всесоюзній столиці всього лише місяцем пізніше 
вже розпочалися регулярні телевізійні передачі Московського телевізійно-
го центру на Шаболовці на електронній базі. Передача 10 березня тривала 
півтори години. Вона приймалася на 100 телевізорів, які мали кінескоп з 
екраном розміром у 23 см. Це було на той час величезним досягненням, бо 
«механічний» спосіб забезпечував зображення на екранчику розміром 5 
см. Передача велася на ультракоротких хвилях. Режисером був Олександр 
Степанов. 

Звернімо увагу на такий факт: те, що, за оцінкою центрального органу 

го радіокомітету А. Пузіну пропозицію щодо необхідності спорудження у 
Москві багатопрограмного телецентру, який складався б з 15-20 студій, 
технічної бази створення телекінофільмів, позастудійного мовлення та 
передавальної радіостанції на 10-15 каналів і антенної вежі висотою 500 
метрів (така башта мала забезпечити впевнений прийом телепрограм на 
відстані не менше 120 км. від Москви). Уявіть собі всю сміливість задуму, 
якщо взяти до уваги, що тоді в СРСР було лише три телестудії, кожна з 
яких мовила кілька годин на одній програмі, та й то не щодня. У тріаді 
авторів проекту, два перших з яких були фахівці суто з проблем телевізій-
ної техніки, слід особливо зупинитися на особі Миколи Артемовича Скач-
ка, який одразу після звільнення Києва від німецько-фашистських загарб-
ників очолив Укррадіокомітет і керував системою республіканського ра-
діо і телебачення понад 30 років. Це під його началами розвивалося пово-
єнне радіо і ТБ в Україні. І, безперечно, в "останкінському" проекті саме 
він був розробником програмної концепції. Правда, ні тоді в 1953-му, ні 
наступного року у вищого керівництва СРСР не доходили руки до телеві-
зійного проекту: "устатковувалася" після смерті Сталіна сама влада в Ра-
дянському Союзі. Але 15 липня 1955р. за сприяння М.Хрущова було ви-
дано постанову Уряду СРСР щодо будівництва в Москві нового телецент-
ру і найвищої у світі башти. Почалося неспішне їх проектування. І лише 
коли на горизонті забовваніла "кругла дата" — 50-річчя Великого Жовтня 
— практичні роботи суттєво активізувалися. 

А як же розвивалося телевізійне будівництво в Україні далі? Звичайно, 
постало питання про "домашній екран" у "першій пролетарській столиці 
України" — Харкові. До речі, тамтешні ентузіасти під керівництвом інже-
нера В.С. Вовченка ще на початку 1951 року створили міський аматорсь-
кий телецентр і вели пробні передачі. Водночас під студії й апаратні пере-
обладнувалися деякі приміщення у спорудженому ще у 30-ті роки модер-
новому комплексі Держпрому. У 1955 році його висотну башту увінчала 
антена — і відтоді почала діяти друга в Україні Харківська студія телеба-
чення. А затим розгортається бурхлива телефікація республіки. Правда, 
слід зазначити, що чітких критеріїв необхідності спорудження програмних 
телецентрів і розташування їх по території України в середині 50-х років 
ще не було вироблено. Так, М. П. Пащин на початку 1955 року писав: "В 
Українській РСР закінчується будівництво телецентру в м. Сталіно (нині 
Донецьк — ЇМ.). Дніпропетровськ, Одеса, Львів і Ялта також матимуть 
свої телецентри, а Чернігів, Запоріжжя, Ворошиловград (нині Луганськ — 
І.М.) і Кривий Ріг — ретрансляційні станції, які зв'яжуть ці міста з окре-
мими телецентрами". 

Звичайно, важко зрозуміти, чому в Криму спочатку планувалося ство-
рити телестудію не в обласному центрі Сімферополі, а в курортній Ялті 
(можливо, за зразок брався аналогічний підхід "старшого брата": будівни-
цтво телецентру в П'ятигорську і відсутність його у столиці краю Ставро-
полі?). Правда, врешті-решт у нас все ж перемогла думка на користь Сім-
ферополя. Хоча водночас в іншому кінці півострова, у Керчі, таки зробили 
мініатюрний примітивний телекомплекс, який кілька років забезпечував 
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  партії більшовиків газети «Правда», було «цілком задовільним» для київ-
ських телеглядачів (а насправді примітивна якість картинки «малорядко-
вого», «механічного» телебачення), те ж саме для московської та ленін-
градської публіки вже стало принципово пройденим етапом. Бо ще у 1938 
році було введено в дію станцію високоякісного на той час стандарту еле-
ктронного телебачення у Ленінграді (з розкладанням картинки на 240 ряд-
ків) та у Москві (343 рядки). Розроблена ж під керівництвом професорів 
О.Лур’є і В.Однолька (Всесоюзний науково-дослідний інститут телеба-
чення, або інакше — так звана «дев’ятка»: НДІ-9) апаратура на 30 рядків з 
«диском Ніпкова» спеціально для Київського телецентру була чи не 
останньою у світі даниною «механічному телебаченню». Цю «новинку» не 
врятовувало навіть віртуозне мистецтво спеціалістів, які створили лабора-
торний телекінопередавач із складною дзеркальною системою розкладан-
ня зображення на 441 рядок для демонстрації кінофільмів, яку Лур’є мав 
намір з часом встановити на Київському телецентрі. І хоча така система 
могла б створити найвищу на той час чіткість зображення, але її робота 
відзначалася загалом значною нестабільністю через високу швидкість 
обертання пристроїв, що забезпечували розгортання картинки (бо ж те 
телебачення все ж було «механічним»). Тож сам Лур’є з гіркою усмішкою 
згадував, що йому належить «пріоритет навпаки» — саме він був останнім 
з тих, хто займався проектуванням оптико-механічних телесистем. Як не 
прикро, але для відсталого з технічної точки зору експерименту на ниві ТБ 
у Радянському Союзі тоді було обрано саме Україну. Дарма, що наша рес-
публіка входила до першого десятка країн світу, де ще до війни започат-
кувалося телебачення. 

Та цей перший порух на ниві українського телебачення навально пере-
рвався 22 червня 1941 року війною. Почалася фашистська навала. Будинок 
українського радіо, де розташувався і київський телецентр, був серед 
першочергових об’єктів бомбардування на картах фашистських льотчиків. 
Його було зруйновано вже восени 1941 року вибухом авіабомби. 

 
У центрі Хрещатика 
Після визволення від фашистської окупації одним з перших у Києві пі-

дводився з руїн Хрещатик. Він був оголошений всенародною будовою. 
Пригадаймо Тичинине: «Люба сестронько, милий братику, Попрацюємо 
на Хрещатику!» 

Тоді любили й віддавали належне ефірному слову. Тож одне з найпо-
чесніших місць на центральній магістралі столиці України, яка стала все-
народною відбудовою, було віддано Будинку українського радіо. Він зво-
дився на місці висадженої в повітря у часи війни колишньої радіотрансля-
ційної станції та частини довоєнної споруди філармонії. Через п’ять міся-
ців після закінчення війни було прийнято урядову постанову «Про заходи 
по розвитку телебачення», де передбачалася чергова реконструкція Мос-
ковського телецентру з переведенням на сучасний стандарт в 625 рядків і 
говорилося про будівництво телецентрів у Ленінграді та Києві (газ. «Изве-
стия», 12 жовтня 1945р.). 

нання до того вважалося пробним експлуатаційним періодом. У цей час 
воно доналагоджувалося, його можна було навіть зупиняти — і це не вва-
жалося браком у роботі. Не було й строго затвердженого графіка виходу з 
передачами в ефір: вони, як правило, транслювалися двічі на тиждень об-
сягом 1,5-2 години (це були, головним чином, художні та документальні 
фільми). 

1 травня 1952 р. вперше з єдиного тоді діючого на Київському телецен-
трі малого павільйону ("студія Б") було видано в ефір великий концерт, у 
якому взяли участь солісти столичного оперного театру ім. Т.Г. Шевченка 
Елеонора Томм, Ніна Костенко, Юлія Чурюкіна, Микола Євстій та попу-
лярні тоді актори ленінградської естради Шуров і Рикунін. Вела концерт 
перший диктор Українського телебачення вела Новела Серпіонова. 

У середині 1952 року введено у дію другий на Київському телецентрі 
апаратно-студійний блок — "великий павільйон" № 1 обсягом 270 кв.м 
(протягом наступних чотирьох десятиліть він так і залишався найбільшим 
у телевізійному комплексі на Хрещатику, 26). Тоді у жителів столиці вже 
було понад 2 тисячі телевізорів.    З'явилися телеприймачі у навколишніх 
селах. Зазначимо, що тодішня київська телевежа висотою 180 метрів, 
увінчана ще 12-метровою турнікетною антеною, була зведена на пагорбі 
одразу за спорудою телецентру по вул. Мало-Підвальній (нині Бориса 
Грінченка). Вона призначалася для передачі двох програм із зоною впев-
неного прийому їх на відстані до 60-70 кілометрів. Але таке було величез-
не бажання аматорів ловити "картинку з Києва", що умільці конструювали 
хитромудрі приймальні антени, підносили їх високо над дахами і одержу-
вали передачі ген аж у Житомирі — за 130 кілометрів від столиці. 

Перші кроки київського телебачення були під повсякденним контро-
лем уряду республіки. Рада Міністрів України спеціальною постановою 
від 31 жовтня 1952 року накреслила ряд заходів щодо завершення спору-
дження й оснащення Київського телецентру і водночас, як водилося за тих 
часів, вказала "шляхи формування телевізійних програм". Тож у листопаді 
1952 року перша черга столичного ТЦ була прийнята у постійну екс-
плуатацію і відтоді розпочалися регулярні передачі Київської студії теле-
бачення. 

Як тут не провести гірку аналогію ще з однією телевізійною новобудо-
вою в Україні — але вже через чотири десятиліття опісля тих перших по-
воєнних років. Йдеться про розпочате у 1983 році і не повністю завершене 
дотепер спорудження нового апаратно-студійного комплексу телебачення 
на Сирці у Києві. 

З телевізійних історій початку 50-х років надзвичайно цікавою вида-
ється пов'язана з задумом спорудження телецентру, нині всім відомого під 
назвою "Останкінський". Для нас вона становить інтерес ще й тому, що 
ідея ця народилася головним чином... у Києві! Невдовзі по смерті 
Й.Сталіна (чим не символічний збіг?!), у другій половині 1953 року відо-
мий розробник телевізійної техніки С. Новаковський, начальник відділу 
телебачення Міністерства зв'язку СРСР Ф. Большаков і голова Українсь-
кого радіокомітету М. Скачко подали тодішньому керівникові Всесоюзно-
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  Це ж підтвердив прийнятий сесією Верховної Ради СРСР 18 березня 
1946 року закон про п’ятирічний план відбудови і розвитку народного 
господарства СРСР на 1946—1950 роки. 

Будівництво київського телецентру розпочалося у 1949 році. До речі, 
постанову союзного уряду з цього приводу підписав Й.Сталін. Правда, 
цей факт зовсім не засвідчує особливої любові «вождя народів» до «до-
машнього екрана». Цікава така паралель: коли ще на зародковому етапі ТБ 
у квітні 1921 р. В.Леніну доповіли про роботи Нижегородської лабораторії 
по «дальнобаченню», він написав резолюцію: «Допоможіть удосконалити 
і, коли доведуть до +, скажіть мені». Жодних же згадувань про інтерес 
Сталіна до цього виду комунікацій не залишилося. Він так і не спромігся 
відвідати телецентр на Шаболовці, який діяв з 1931 р. Чи то не волів по-
кидати свого кремлівського кабінету, чи то «мандражував» перед прямим 
ефіром (адже відеозапису тоді ще не було). Навіть 21 грудня 1949 р., коли 
відзначалося його 70-річчя, урочисте засідання з Великого театру по теле-
баченню не транслювалося, хоча вже півроку діяла пересувна телевізійна 
станція (ПТС-49). Напевно, Сталін не відносив телебачення до пріоритетів 
мас-медіа, як то він робив стосовно преси, радіо, кіно. 

Та повернемося до історії зведення повоєнного київського теледому. У 
Державному архіві Києва зберігається рішення виконкому міськради за № 
695 від 18 квітня 1949 року «Про будівництво в Києві телевізійного 
центру», в якому зазначалося, що «згідно з постановою Ради Міністрів 
України та ЦК КП/б/У від 15 грудня 1948 року розпочинається будівницт-
во телецентру, яке б забезпечувало проведення студійних і нестудійних 
кінотелевізійних передач». 

Місце для київського телецентру обирав особисто Микита Хрущов, 
який тоді був партійним і господарським керівником України. Зі спогадів 
керівника повоєнної київської телебудови Костянтина Алексєєва (пізніше 
— директора телецентру, заступника голови Держтелерадіо України): 

«Вирішили будувати у Києві телецентр, можливо, завдяки М.Хрущову. 
Розумієте, тому що він подивився: у Москві телебачення працює, у Ленін-
граді — теж. А чим Україна гірша? І ось, завдячуючи йому, Сталін і роз-
порядився виділити для будови 43 мільйони рублів — на той час то великі 
були гроші… 

…Коли йшло будівництво, то не було дня, щоб я не бував у ЦК партії 
чи в Раді Міністрів. Щодня звітував… Давили? Ха, не те слово!..». 

Було спроектовано і споруджено великий телевізійний павільйон (сту-
дія «А») на 270 кв.м, але спочатку введено в дію малий (студія «Б») на 150 
кв.м. Характерно, що на відміну від Шаболовського телецентру в Москві 
київський устатковувався виключно вітчизняним обладнанням. І річ тут 
не в ультрапатріотизмі. 

Устаткування для реконструкції московського телецентру надходило 
ще згідно укладених під час війни контрактів з американською фірмою 
«Радіо корпорейшн оф. Америка», яке було створене на сучасній основі 
«батьком електронного телебачення» Володимиром Зворикіним (емігран-
том з пореволюційної Росії). На час же спорудження телецентру в Києві у 

— народилося наше телебачення!". А хтось з учасників того першого ки-
ївського телесеансу скаламбурив: 'Тепер від "Алітета" й Українське теле-
бачення "піде вгору"! 

До речі, з цими жовтневими роковинами в Українського телебачення 
пов'язана ще одна подія. Дослідник УТ Валерій Цвік пише: "Ще не були 
обладнані студійні павільйони. Ще не були затверджені штати творчих 
працівників. Але 7 листопада за допомогою пересувної телевізійної стан-
ції (ПТС), за пультом якої знаходився не телевізійний режисер, а інженер-
зв'язківець, було показано парад військ і святкову демонстрацію трудящих 
на честь 34-х роковин Великого Жовтня. У той час в Києві було 662 теле-
візійних приймачів". 

Істина тут у тому, що справді така трансляція була здійснена того дня. 
Причому, пріоритетне, бо перший жовтневий репортаж з Красної площі у 
Москві відбувся лише 1956 року. Одначе у наведеній цитаті є одна суттєва 
неточність: ніякої ПТС не було (у Києві перша пересувка з'явилася у трав-
ні 1954 року). Сприяло ж такій оказії... місце розташування Київського 
телецентру. Як відомо, тоді він знаходився на Хрещатику, 26. У 1951 році 
облицьована білим Станіславським вапняком його чотириповерхова спо-
руда виходила фасадом безпосередньо на головну столичну магістраль. 
Будинок розташували дещо в глибині вулиці, але перед ним не було спо-
руд сільгоспміністерства, магазину "Мистецтво", зведених дещо пізніше. 
Тож перші повоєнні київські телевізійники (треба їм віддати належне — 
люди сміливі й ризикові) прямо зі студії викотили дві телекамери на Хре-
щатик і включили їх в ефір під час параду та демонстрації. Звичайно, то не 
був добре знаний з наступних десятиліть подібних святково-ритуальних 
дійств репортаж: не працювали ні оператори за камерами (на їх місцях 
стояли техніки), ні режисер за пультом, ні коментатори. Швидше це мож-
на вважати "технічним прогоном" (є у телевізійників такий термін) з ви-
ходом в ефір. Але факт здійснення того дня позастудійної першотрансля-
ції у Києві залишається незаперечним. 

Стосовно ж кількості телевізорів — "КВН-49" з наповненою дистильо-
ваною водою лінзою перед невеличким екранчиком чи "Ленінград Т-2", 
то, дійсно, у листопаді 1951 р. у киян їх було 662. На вулиці Ярославській, 
32 відкрилася тоді ж перша спеціалізована майстерня, яка реєструвала і 
підключала телевізори (це радіотелевізійне ательє, хоча й вельми "модер-
нізоване", існує й дотепер). Історія залишила нам ім'я першого клієнта, 
який зареєстрував тут свого телеприймача, — полковника  у відставці С. 
Федоровського. До речі, "приписка" телевізорів була обов'язковою, адже 
за користування апаратом абонент мав щомісяця сплачувати по 10 рублів 
(цей податок відмінили лише 1961 року, коли проходила хрущовська гро-
шова реформа). 

І щоб вичерпати тему про час першого повоєнного старту київського 
телебачення, з‘ясуємо, чому ж у деяких публікаціях наводиться іще одна 
лата — листопад 1952 року. Справа в тому, що згідно з існуючими тоді 
правилами повне введення до ладу новозбудованих телецентрів здійсню-
валося рівно рік опісля першого виходу в ефір, а функціонування облад-
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  розпалі була «холодна війна», і будь-який контакт з американськими теле-
візійниками припинився. То ж довелося винаходити все своє, завдячуючи 
чому повоєнний Київський телецентр став піонером в галузі техніки ТБ не 
лише в СРСР, а й у Європі. Зокрема, він був першим, який від початку 
створювався вже з розгортанням зображення на 625 рядків (цей розробле-
ний ще в роки війни в СРСР стандарт невдовзі був прийнятий у Європі та 
більшості країн світу). 

Стосовно ж дати «другого народження» телебачення у Києві — тут ба-
гато різночитань у різних авторів. Одні називають першим днем передач 5 
листопада 1951 року, інші — 6 листопада. Треті відносять початок роботи 
Київського телецентру аж на рік пізніше. Наводяться й різні дані про кіль-
кість перших телевізорів у Києві — 150, 600, 4 тисячі. 

Вивчення архівних матеріалів, бесіди з ветеранами київського ТБ да-
ють підставу зробити висновок, що днем повоєнного відродження телеба-
чення у Києві слід вважати 6 листопада 1951 року, а першою офіційною 
передачею — демонстрацію художнього фільму «Велика заграва». Ясна 
річ, що у переддень 34-х роковин Великого Жовтня, яким і присвячувався 
пуск третьої в СРСР — після Москви й Ленінграда — і першої в союзних 
республіках студії телебачення, тільки й міг бути показаний такий «рево-
люційний» фільм. 

Хоча технічний персонал влаштував напередодні, 5 листопада, і свою 
«прем’єру»: на телекіноустановці під час технічної проби було «прокру-
чено» художній фільм «Алітет іде в гори» (створений за мотивами попу-
лярного у ті часи роману Тихона Сьомушкіна). З цього приводу інженер 
Михайло Фетман згадував: «Перший фільм ми довго добирали. І зупини-
лися на стрічці «Алітет іде в гори». Нічого тут з політичної точки зору не 
було, а просто фільм підходив нам по щільності плівки і технічній якості». 
Кіномонтажниця Ольга Чернова додала: «Почали демонстрацію цього 
фільму. Добре пройшов. Усі його подивилися, всі були такі щасливі. Боже 
мій — народилося наше телебачення!» А хтось з учасників того першого 
київського телесеансу скаламбурив: «Тепер від «Алітета» й Українське 
телебачення «піде вгору»! 

До речі, з цими жовтневими роковинами в Українського телебачення 
пов’язана ще одна подія. Дослідник УТ Валерій Цвік пише: «Ще не були 
обладнані студійні павільйони. Ще не були затверджені штати творчих 
працівників. Але 7 листопада за допомогою пересувної телевізійної стан-
ції (ПТС), за пультом якої знаходився не телевізійний режисер, а інженер-
зв’язківець, було показано парад військ і святкова демонстрація трудящих 
на честь 34-х роковин Великого Жовтня. У той час в Києві було 662 теле-
візійні приймачі». 

Справді, така трансляція була здійснена того дня. Причому, пріоритет-
но, бо перший жовтневий репортаж з Красної площі у Москві відбувся 
лише 1956 року. Одначе у наведеній цитаті є одна суттєва неточність: ні-
якої ПТС не було (у Києві перша пересувка з’явилася у травні 1954 року). 
Сприяло ж такій оказії... місцерозташування київського телецентру. Як 
відомо, тоді він знаходився на Хрещатику, 26. У 1951 році облицьована 

"Вирішили будувати у Києві телецентр, можливо, завдяки М.Хрущову. 
Розумієте, тому що він подивився: у Москві телебачення працює, у Ленін-
граді — теж. А чим Україна гірше? І ось завдячуючи йому Сталін і розпо-
рядився виділити для будови 43 мільйони рублів — на той час то великі 
були гроші... 

...Коли йшло будівництво, то не було дня, щоб я не бував у ЦК партії 
чи в Раді Міністрів. Щодня звітував... Давили? Ха, не те слово!..". 

Було спроектовано і споруджено великий телевізійний павільйон (сту-
дія "А") на 270 кв. м, але спочатку введено в дію малий (студія "Б") на 150 
кв. м. Характерно, що на відміну від Шаболовського телецентру в Москві, 
київський устатковувався виключно вітчизняним обладнанням. І річ тут 
не в ультрапатріотизмі.  Устаткування для реконструкції московського 
телецентру надходило ще згідно укладених під час війни контрактів з 
американською фірмою "Радіо корпорейшн оф. Америка", яке було ство-
рене на сучасній основі "батьком електронного телебачення" Володими-
ром Зворикіним (емігрантом з пореволюційної Росії). На час же спору-
дження телецентру в Києві у розпалі була "холодна війна", і будь який 
контакт з американськими телевізійниками припинився. Тож довелося 
винаходити все своє, завдячуючи чому повоєнний київський телецентр 
став піонером в галузі техніки ТБ не лише в СРСР, а й у Європі. Зокрема, 
він був першим, який від початку створювався вже з розгортанням зобра-
ження на 625 рядків (цей розроблений ще в роки війни в СРСР стандарт 
невдовзі був прийнятий у Європі та більшості країн світу). 

Стосовно ж дати "другого народження" телебачення у Києві — тут ба-
гато різночитань щодо цифр і фактів у різних авторів. 

Одні називають першим днем передач 5 листопада 1951 року, інші — 6 
листопада. Треті відносять пуск Київського телецентру аж на рік далі. На-
водяться й різні дані про кількість перших телевізорів у Києві — 150, 600, 
4 тисячі. 

Вивчення архівних матеріалів, бесіди з ветеранами київського ТБ да-
ють підставу дійти висновку, що днем повоєнного відродження телеба-
чення у Києві слід вважати б листопада 1951 року, а першою офіційною 
передачею — демонстрацію художнього фільму "Велика заграва". Ясна 
річ, що у переддень 34-х роковин Великого Жовтня, яким і присвячувався 
пуск третьої в СРСР — після Москви й Ленінграда — і першої в союзних 
республіках студії телебачення, тільки й міг бути показаний такий "рево-
люційний" фільм. 

Хоча технічний персонал влаштував напередодні, 5 листопада, і свою 
"прем'єру": на телекіноустановці під час технічної проби було "прокруче-
но" художній фільм "Алітет іде в гори" (створений за мотивами популяр-
ного у ті часи роману Тихона Сьомушкіна). З цього приводу інженер Ми-
хайло Фетман згадував: "Перший фільм ми довго добирали. І зупинилися 
на стрічці "Алітет іде в гори". Нічого тут з політичної точки зору не було, 
а просто фільм підходив нам по щільності плівки і технічній якості". Кі-
номонтажниця Ольга Чернова додала: "почали демонстрацію цього філь-
му. Добре пройшов. Усі його подивилися, всі були такі щасливі. Боже мій 
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  білим станіславським вапняком його чотириповерхова споруда виходила 
фасадом безпосередньо на головну столичну магістраль. Будинок розта-
шували дещо в глибині вулиці, але перед ним не було споруд сільгоспмі-
ністерства, магазину «Мистецтво», зведених дещо пізніше. Тож перші 
повоєнні київські телевізійники (треба їм віддати належне — люди сміливі 
й ризикові) прямо зі студії викотили дві телекамери на Хрещатик і вклю-
чили їх в ефір під час параду та демонстрації. Звичайно, то не був добре 
знаний з наступних десятиліть подібних святково-ритуальних дійств ре-
портаж: не працювали ні оператори за камерами (на їх місцях стояли тех-
ніки), ні режисер за пультом, ні коментатори. Швидше це можна вважати 
«технічним прогоном» (є у телевізійників такий термін) з виходом в ефір. 
Але факт здійснення того дня позастудійної першотрансляції у Києві за-
лишається незаперечним. 

Стосовно ж кількості телевізорів — «КВН-49» з наповненою дисти-
льованою водою лінзою перед невеличким екранчиком чи «Ленінград Т-
2», то, дійсно, у листопаді 1951р. у киян їх було 662. На вулиці Ярославсь-
кій, 32 відкрилася тоді ж перша спеціалізована майстерня, яка реєструвала 
і підключала телевізори (це радіотелевізійне ательє, хоча й вельми «моде-
рнізоване», існує й дотепер). Історія залишила нам ім’я першого клієнта, 
який зареєстрував тут свого телеприймача, — полковника у відставці 
С.Федоровського. До речі, «прописка» телевізорів була обов’язковою, 
адже за користування апаратом абонент мав щомісяця сплачувати по 10 
карбованців (цей податок відмінили лише 1961 року, коли проходила 
хрущовська грошова реформа). 

З телевізійних історій початку 50-х років надзвичайно цікавою вида-
ється пов’язана з задумом спорудження нині всім відомого телецентру 
«Останкінський». Для нас вона становить інтерес ще й тому, що ідея ця 
народилася головним чином… у Києві! Невдовзі по смерті Й.Сталіна (чим 
не символічний збіг?!), у другій половині 1953 року, відомий розробник 
телевізійної техніки С.Новаковський, начальник відділу телебачення Мі-
ністерства зв’язку СРСР Ф.Большаков і голова Українського радіокоміте-
ту М.Скачко подали тодішньому керівникові Всесоюзного радіокомітету 
А.Пузіну пропозицію щодо необхідності спорудження у Москві багато-
програмного телецентру, який складався б з 15—20 студій, технічної бази 
створення телекінофільмів, позастудійного мовлення та передавальної 
радіостанції на 10—15 каналів і антенної вежі висотою 500 метрів (така 
башта мала забезпечити впевнений прийом телепрограм на відстані не 
менше 120 км. від Москви). Уявіть собі всю сміливість задуму, якщо взяти 
до уваги, що тоді в СРСР було лише три телестудії, на кожній з яких мов-
лення тривало кілька годин на одній програмі, та й то не щодня. У тріаді 
авторів проекту, два перших з яких були фахівці суто з проблем телевізій-
ної техніки, слід особливо зупинитися на особі Миколи Артемовича Скач-
ка, який одразу після звільнення Києва від німецько-фашистських загарб-
ників очолив Укррадіокомітет і керував системою республіканського ра-
діо і телебачення понад 30 років (!). Це під його керівництвом розвивалося 
повоєнне радіо і ТБ в Україні. І, безперечно, що в «останкінському» прое-

ник РДРТ Омельяненко Ю.И. начальник РПТС Сидоренко В.А. 
   
Ще трохи історії 
Після визволення від окупації одним з перших у Києві підводився з ру-

їн Хрещатик. Він був оголошений всенародною будовою. Пам'ятаєте Пав-
ла Тичину: "Люба сестронько, милий братику, Попрацюємо на Хрещати-
ку! Ти з того кінця, я з цього кінця, Труд зігріє нас, наче ті сонця"? 

Тоді любили й віддавали належне ефірному слову. Тож одне з найпо-
чесніших місць на оновлюваній центральній магістралі столиці України 
було віддано будинку Українського радіо. Він зводився на місці висадже-
ної в повітря у часи війни колишньої радіотрансляційної станції та части-
ни довоєнної споруди філармонії. Через п'ять місяців після закінчення 
війни було прийнято урядову постанову "Про заходи по розвитку телеба-
чення", де передбачалася чергова реконструкція Московського телецентру 
з переведенням на сучасний стандарт в 625 рядків і говорилося про будів-
ництво телецентрів у Ленінграді та Києві (газ. "Известия", 12 жовтня 1945 
року). Це ж підтвердив прийнятий сесією Верховної Ради СРСР 18 берез-
ня 1946 року закон про п‘ятирічний план відбудови і розвитку народного 
господарства СРСР на 1946-1950 роки. 

Будівництво Київського телецентру розпочалося у 1949 році. До речі, 
постанову союзного уряду з цього приводу підписав Й.Сталін. Правда, 
цей факт зовсім не засвідчує особливої любові "вождя народів" до "дома-
шнього екрана". Цікава така паралель: коли ще на зародковому етапі ТБ у 
квітні 1921 р. В Леніну доповіли про роботи Нижегородської лабораторії 
по "дальнобаченню", він начертав резолюцію: "Допоможіть удосконалити 
і, коли доведуть до +, скажіть мені". Жодних же згадувань про інтерес 
Сталіна до цього виду комунікацій не залишилося. Він так і не спромігся 
відвідати телецентр на Шаболовці, який діяв з 1931 р. Чи то не волів по-
кидати свого кремлівського кабінету, чи то "мандражував" перед прямим 
ефіром (адже відеозапису тоді ще не було). Навіть 21 грудня 1949 р., коли 
відзначалося його 70-річчя, урочисте засідання з Великого Театру по те-
лебаченню не транслювалося, хоча вже півроку діяла пересувна телевізій-
на станція (ПТС-49). Певне ж, істина у тому, що Сталін не відносив теле-
бачення до пріоритетів мас-медіа, як то він робив стосовно преси, радіо, 
кіно. Та повернімося до власної історії — часів зведення повоєнного київ-
ського теледому. 

У Державному архіві Києва зберігається рішення виконкому міськради 
за № 695 від 18 квітня 1949 року "Про будівництво в Києві телевізійного 
центру", в якому зазначалося, що "згідно з постановою Ради Міністрів 
України та ЦК КП/б/У від 15 грудня 1948 року розпочинається будівницт-
во телецентру, яке б забезпечувало проведення студійних і не студійних 
кінотелевізійних передач". 

Місце для київського телецентру обирав особисто Микита Хрущов, 
який тоді був партійним і господарським керівником України. Зі спогадів 
керівника повоєнної київської телебудови Костянтина Алексєєва (пізніше 
— директора телецентру, заступника голови Держтелерадіо України): 
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  кті саме він був розробником програмної концепції. Правда, ні тоді в 
1953-му, ні наступного року у вищого керівництва СРСР не доходили ру-
ки до телевізійного проекту: «устатковувалася» після смерті Сталіна сама 
влада в Радянському Союзі. Але 15 липня 1955 р. за сприяння М.Хрущова 
було видано постанову Уряду СРСР щодо будівництва в Москві нового 
телецентру і найвищої у світі вежі. Почалося неквапливе їх проектування. 
І лише коли на горизонті зобовваніла «кругла дата» — 50-річчя Великого 
Жовтня, практичні роботи суттєво активізувалися. 

А як же далі з 50-х років розвивалося телевізійне будівництво в Украї-
ні? Звичайно, першочергово постало питання про «домашній екран» у 
«першій пролетарській столиці України» — Харкові. До речі, тамтешні 
ентузіасти під керівництвом інженера В.Вовченка ще на початку 1951 ро-
ку створили міський аматорський телецентр і вели пробні передачі. Вод-
ночас під студії й апаратні переобладнувалися деякі приміщення у спору-
дженому ще у 30-ті роки модерновому комплексі Держпрому. У 1955 році 
його висотну вежу увінчала антена — і відтоді почала діяти друга в Укра-
їні Харківська студія телебачення. А затим розгортається бурхлива теле-
фікація республіки. Правда, слід зазначити, що чітких критеріїв необхід-
ності спорудження програмних телецентрів і розташування їх по території 
України в середині 50-х років ще не було вироблено. Так, М.Пащин на 
початку 1955 року писав: «В Українській РСР закінчується будівництво 
телецентру в м. Сталіно (нині Донецьк. — І.М.). Дніпропетровськ, Одеса, 
Львів і Ялта також матимуть свої телецентри, а Чернігів, Запоріжжя, Во-
рошиловград (нині Луганськ. — І.М.) і Кривий Ріг — ретрансляційні ста-
нції, які зв’яжуть ці міста з окремими телецентрами». 

Звичайно, важко зрозуміти, чому в Криму спочатку планувалося ство-
рити телестудію не в обласному центрі Симферополі, а в курортній Ялті 
(можливо, за зразок брався аналогічний підхід «старшого брата»: будівни-
цтво телецентру в П’ятигорську і відсутність його у столиці краю Ставро-
полі?). Правда, врешті-решт у нас все ж перемогла думка на користь Сим-
ферополя. Хоча водночас в іншому кінці півострова, у Керчі, таки зробили 
мініатюрний примітивний телекомплекс, який кілька років виходив в ефір. 
Подібним же чином існувало телебачення у Конотопі (1961—1968 роки). 

Аналізуючи цей етап телефікації, слід звернути увагу на нерівномір-
ність розміщення на терені України програмних телецентрів. Головним 
чином будувалися вони у крупних індустріальних центрах, до того ж (осо-
бливо у 50-ті роки) — переважно на сході та півдні республіки. Дійсно, 
чим можна пояснити, що власним телебаченням тривалий час було обді-
лено таку велику область, як Полтавська? І вже зовсім було виключено з 
планів власного телевиробництва величезний регіон на захід від Києва 
(Житомир, Вінниця, Хмельницький, Рівне, Тернопіль, Луцьк). Можливо, 
поясненням цьому слугуватиме факт, на якому раніше, практично, ніколи 
не наголошувалося у нашій науковій літературі (та й періодиці теж). 
Справа в тому, що питання про відкриття будь-якого органу масової інфо-
рмації (від заводської багатотиражки, «вечірки» до телестудії включно) 
вирішувалося виключно лише в ЦК КПРС. Тож, певне, московські ідеоло-
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Постановою уряду про будівництво в місті Києві першого в Україні й 
третього в Радянському Союзі телевізійного центра "КТЦ" була створена 
дирекція споруджуваного "КТЦ" на чолі товариша  Алексєєвим К.А. ЦКБ 
Ленінградського заводу "Комінтерн" розробляв технічний  проект УКВ 
радіостанції "КТЦ". 

Було ухвалено рішення призначити начальником ЦКБ Пальмова Н.Н., 
начальником  лабораторії Лебедева-Краморова А.И., головним конструк-
тором Бесидского Г.З. На Заводі "Комінтерн" було виготовлене встатку-
вання для майбутньої радіостанції. У регулюванні вузлів устаткування на 
заводі бере участь представник майбутнього телецентру інженер Омелья-
ненко Ю.И. 

Завод здійснював шефмонтаж і настроювання передавачів установле-
них у місті Києві. У цій роботі особисту участь приймала група працівни-
ків телецентру, що очолює Омельяненко Ю.И. у складі котрої Командиров 
Г.И., Ясиновский И.Л., Куделин А.М., Ковальчука П.Е., Ставицкой М.Р., 
Жугинского Н.Д. 

1951 році засвітилися екрани  перших ста телевізорів у місті Києві. Іде 
перша телевізійна передача, демонструється кінофільм "Алитет йде в го-
ри". Почато регулярне телевізійне транслювання. 

Триває доведення радіостанції. До 1-го Травня, державна комісія голо-
ва якої начальник відділу телебачення МС СРСР товариш Кривошеєв 
М.О. приймає в експлуатацію УКВ радіостанцію Київського телецентру. 

Колектив УКВ радіостанції — начальник Омельяненко Ю.И., началь-
ник зміни —  Командирів Г.И., Ясиновский И.Д., техніки Сидоренко В.А., 
Ковальчук П.Е. й інші проводять роботу  з поліпшення  якісних показни-
ків передавачів і збільшенню їхньої надійності,  чіткість на виході переда-
вача доводить до 600 замість 450, створюються резервні обхідні пристрої 
й вузли.  

Начальник УКВр Ясиновский И.Л., старший інженер Сидоренко В.А., 
начальник зміни Командирів Г.И., Ставицкая М.Р., технік Ковальчук П.Е., 
Кудели А.М. і ін. здійснюють монтаж і настроювання станції МТР 2  I і II 
програми КТЦ під керівництвом начальника відділу телебачення Мін-
зв'язку УРСР товариша Омельяненко Ю.И. Створено резервну радіостан-
цію I-ої програми "Якорь 5/165", що дозволяє забезпечити високоякісну 
передачу кольорового телебачення в місті Києві при активній участі Яси-
новского И.Л., Сидоренко В.А., Ковальчук П.Е., Командирів Г.И., Тепцов 
Б.А., Кобзан В.П. Лаптєв В.Н., Мишко Д.Н., Куделин А.М., Жугинский 
Н.Д. 

Вступила в лад Республіканська передавальна телевізійна станція, Рес-
публіканської дирекції радіозв'язку, радіомовлення й телебачення началь-
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  ги вважали, що неспокійному заходу України досить і двох-трьох телесту-
дій на 10—12 областей. Власне телебачення у цих областях з’явилося ли-
ше на початку 90-х років, фактично — у час незалежної України. 

Інший шлях телефікації — це прокладання магістралей зв’язку (радіо-
релейних та кабельних ліній) і введення в дію нових телевізійних ретранс-
ляторів (РПС). Проте і при спорудженні зв’язкових ліній подачі телепере-
дач не все виявилося гаразд. Виходячи з так званої «господарської доціль-
ності», прокладання телемагістралей нерідко планувалося без урахування 
не лише місцевих інтересів, а й потреб республіки в телефікації. Пріоритет 
належав тим будовам зв’язківців, які забезпечували в першу чергу розши-
рення подачі програм Центрального телебачення. Так, ще у 1959 році те-
риторією Запорізької області пройшла союзна РРЛ Москва—Тбілісі. У 
Мелітополі було споруджено потужний ретранслятор, через який переда-
валася лише програма ЦТ і не було можливості аж до 1970 року ретранс-
лювати ні передачі УТ, ні обласної Запорізької студії. Дещо раніше УТ 
прийшло на екрани жителів приморського міста Бердянська тієї ж таки 
Запорізької області. Але республіканську РРЛ туди провели зі сторони 
Жданова (Маріуполя), і бердянці дивилися передачі з Донецька, але не 
бачили телевипусків із свого обласного центру. І таких прикладів «телеві-
зійної плутанини» чимало. Особливо взнаки це далося після проголошен-
ня державної незалежності України, коли з’явилася нагальна потреба так 
перекомутувати усю телевізійну мережу нашої держави, аби програма УТ 
з її столиці долинала у домівки усіх жителів. 

Телебачення, яке нині стало всепланетарним явищем, розпочиналося у 
всьому світі як суто регіональне, було виключно місцевим. Лише потім, з 
розбудовою кабельних і радіорелейних ліній, з появою супутникового 
зв’язку, воно подолало тисячокілометрові простори, об’єднавши людство, 
за висловом відомого канадського теоретика електронних мас-медіа М. 
Маклюена, в єдине «глобальне село». 

 
Реалії й міфи «телеолівця» 
Проте бурхливий розвиток телебачення уже у 60-х роках (значне збі-

льшення обсягів мовлення, введення нових програм і каналів, перехід на 
відеозапис, прихід на «домашній екран» кольору) привів до того, що уже 
через 10—15 років у «старому» телецентрі стало тісно. Почали терміново 
«перекроювати» будинок на Хрещатику, 26 — створювати нові студії, 
обладнувати апаратні відеозапису й монтажу, витісняючи при цьому «на 
задвірки» Українське радіо. 

Тож цілком логічним уже на початку 60-х років стало питання про 
спорудження у Києві нового апаратно-студійного комплексу (АСК) у по-
єднанні з висотною телевежею. 28 липня 1960 р. тодішній міністр зв’язку 
УРСР Г.Сінченко затвердив узгоджене з союзними інстанціями «Технічне 
завдання на будівництво нового трипрограмного телевізійного центру у м. 
Києві». Цікаво, що цим документом передбачалося: передавальний теле-
радіокомплекс на дві чорно-білі і одну кольорову програми та три програ-
ми радіомовлення з вежею спорудити на Сирці, а от АСК — зовсім на ін-

Сучасне телебачення, однак, має свої проблеми, які на протязі останніх 
10—12 років перешкоджають нормальній і повноцінній роботі вказаної 
мережі. По-перше, це перманентне її недофінансування, що суттєво зни-
жує охоплення основною програмою УТ-1 території України — внаслідок 
вимушеного зменшення потужності телепередавачів. Це відбивається, 
головним чином, на сільських місцевостях. Введення в дію різноманітни-
ми приватно-комерційними структурами малопотужних телепередавачів 
для власних програм (за останні 7—8 років їх з’явилось понад 1500!) 
створює ефемерну видимість благополуччя в питаннях забезпечення насе-
лення багатопрограмним телебаченням. Але чомусь всі забувають, що ці 
засоби мають мізерний радіус дії і встановлюються лише в обласних 
центрах і найбільших містах (Києві, Харкові, Одесі і т. д.). Іншими слова-
ми — провадиться цілеспрямована обробка міського населення якими за-
вгодно програмами (найчастіше далеко не загальнонаціонального і держа-
вницького змісту). Принагідно торкнуся також радіомовлення. Переважна 
більшість середньохвильових радіопередавачів не працюють взагалі, хоча 
вони дуже придатні для села. Селяни, а їх, Богу дякуючи, ще є у нас десь 
14—15 млн., знаходяться фактично в інформаційному вакуумі — немає 
навіть радіоточок!  

Не можна не відзначити і того, що негараздам в технічній базі телера-
діомовлення України, особливо в останні десять років, «сприяли» адмініс-
тративно-управлінські фактори. За цей час Концерн РРТ встиг побувати у 
віданні Держтелерадіо, потім Мінінформу, далі знову Держтелерадіо, ке-
рівництво всіх цих установ також змінювалось. Тобто ним керували хто як 
хотів і хто як вмів. Та й зараз найбільша турбота високоповажних владних 
структур зводиться до намагань виключити концерн РРТ із природного 
лона зв’язку і кудись його приткнути — туди, куди політика каже.  

Завершуючи свою сповідь, хочу поздоровити всіх моїх співпрацівни-
ків, друзів і побратимів радіотелевізійників із нашим 55-річним ювілеєм і 
побажати їм здоров’я і вирішення всіх проблем на їхньому професійному 
шляху. Щасти вам, колеги!  

 
Довідка «Дня»  
Юрій Іванович Омельяненко є одним із фундаторів і невтомним будів-

ничим технічної бази Телебачення. Випускних КПІ 1950 року. Телебачен-
ня — то справа його життя, яка почалася з 1951 року. Спочатку це були 
налагодження і пуск в 1951 році першого в Україні Київського Телецент-
ру, а далі — і всієї телерадіомовної передавальної мережі республіки. 
Очолював Головне радіоуправління Мінзв’язку, а потім — організовану 
ним Республіканську виробничо-технічну дирекцію радіо і телебачення 
(нині — Концерн РРТ). Кандидат технічних наук. Автор десяти книг і біля 
ста науково-технічних праць, заслужений зв’язківець України. Робота 
Ю.Омельяненко відзначена двома орденами «За заслуги», орденом «Знак 
Пошани», Почесною грамотою ВР УРСР, багатьма медалями. Учасник 
ВВВ. Нині радник Голови національної комісії з питань регулювання 
зв’язку України.  
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  шому майданчику (як було зазначено у техзавданні: у місті, на відстані 
8—10 кілометрів від телевежі). За свідченнями учасників тих подій, буді-
вництво нового київського телецентру спочатку планувалося здійснити на 
місці колишнього іподрому (це приблизно у районі кінотеатру «Зоря-
ний»). Але щось завадило реалізації такого задуму, і невдовзі там виросли 
комфортабельні будинки для партноменклатури. 

Тож уже через два роки той же міністр Г.Сінченко затверджує 2 жовт-
ня 1962 р. протокол засідання технічної ради Міністерства зв’язку УРСР, 
яким передбачалася можливість подальшого розвитку передавального 
комплексу до п’яти ТБ-програм і чотирьох радіопрограм, створення на 
АСК п’яти студій загальною площею 2500 кв. м. А от щодо розміщення 
вежі з передавачами та приміщення самого телецентру, то цього разу фа-
хівці визнали за необхідне реалізувати «перший суміщений варіант з до-
пустимим рознесенням, при необхідності, АСК від УКХ-радіостанції не 
більше 1 км., біля обласної лікарні по вул. Мельникова і коло єврейського 
цвинтаря». 

У зв’язку з цим техрада рекомендувала «просити для будівництва те-
лецентру відвести ділянку близько 15 га». Ось так було вирішено спору-
дити новий Київський телецентр... на кістках! А ще до того ж — у зоні 
підвищеної дози радіовипромінювання передавачів, що потім потребувало 
спеціального захисту споруди «телеолівця» (особливо його широченних 
вікон з боку телевежі). 

Ці дві споруди планувалося звести у такій послідовності: у 1961—63 
рр. — телевежу з передавачами, у 1963—66 рр. — АСК. Проте реалізації 
цього задуму зашкодили амбіційні плани союзного центру: адже саме у 
цей час у Москві розпочалося зведення найвищої у світі Останкінської 
телевежі та найбільшого в Європі Останкінського телецентру. 

Тож зведення 380-метрової київської телевежі на Сирці відклали на де-
сятиліття, а з телецентром і взагалі вийшла катавасія. Коли вже у «перво-
престольной» владнали восени 1967 р. усі свої «останкінські справи», на-
чебто дійшли руки й до київського телекомплексу. Було виділено кошти 
на цей проект. Проте вищі українські партдержчиновники із заздрістю 
поглядали ще на одну тогочасну московську новобудову: зведений у Кре-
млі модерний «куб» Палацу з’ їздів. І вирішили, що спочатку треба потур-
буватися про престижне місце для зібрань партпобратимів (Жовтневий 
палац культури видавався для цього вже замалим!). І кошти було «переки-
нуто» на спорудження Палацу культури «Україна»... 

Врешті-решт лише у 70-х роках почалося проектування нового київсь-
кого АСК. Генеральним розробником нашого телекомплексу став москов-
ський інститут «Діпрозв’язок» союзного Міністерства зв’язку. Але коли 
робочі креслення були вже готові, зі своїми московськими колегами у жо-
рстку конфронтацію вступили київські зодчі на чолі з відомим архітекто-
ром, автором забудови центральної площі столиці України 
О.Комаровським. Вони вщент розбили проект москвичів. Знову дебати, 
суперечки, затримка... Нарешті досягли компромісного рішення: не пору-
шуючи технологічної частини, розробленої «Діпрозв’язком» (а то був все-

жекторів в приміщенні піднялась температура до 40 о , і літні вже актори 
почувалися погано. Тому «експеримент» прийшлось припинити — ця іс-
торична телепередача, на жаль, не відбулася. В другій половині того само-
го 1951 року з’явились вже трьох-канальні телеприймачі.  

В січні 1952 р. в Києві і області було понад 1,5 тис. власників телевізо-
рів, і влітку того ж року нам, зв’язківцям, треба було терміново організо-
вувати в діючій радіомайстерні на Малоярославській вулиці дільницю 
ремонту телевізорів. Так було відкрите перше спеціалізоване телеательє 
№1 на розі вул. Толстого і Горького. Згідно з офіційними статистичними 
даними, на червень 1953 року Київську телестанцію приймали 7 тис. теле-
візійних «точок», в тому числі 6,6 тис. у Києві і 500 — в області. Плану-
ванням будівництва, спорудження, фінансування, налагодження та екс-
плуатації об’єктів телебачення займалося виключно Міністерство зв’язку 
України. Таке рішення діяло до кінця 1969 року. В Мінзв’язку цими пи-
таннями займався спочатку відділ телебачення і радіорелейних ліній, який 
трьома роками пізніше був перетворений у Головне радіоуправління, кері-
вництво яким доручили Юрію Омельяненку.  

В 1951—1952 рр. міністерству були доручені ще і організація та обслу-
говування приймальної телевізійної мережі, для чого на кінець 1967 р. 
зв’язківці відкрили в Україні біля 150 телевізійних ательє ремонту телеві-
зорів, яких на той час було вже понад 4 млн. В тому ж році цю частину 
обслуговування було передано Міністерству побуту.  

На початку 60-х років на Київському телецентрі і у Радіоуправлінні 
Мінзв’язку, яким я на той час керував, визріли ідеї щодо перспектив пода-
льшого розвитку телебачення в столиці й прилеглому регіоні. Перш за все 
треба було вирішувати проблеми створення в столиці такої потужної і 
багатопрограмної телепередавальної станції, яка забезпечила б телебачен-
ням всю неохоплену до того часу площу в радіусі 150—170 км від Києва 
(в Житомирі, Чернігові, Вінниці і Буках.) Проект розробив Київський ін-
ститут «Діпрозв’язок».  

Щодо проектування власне телевізійної вежі, то працювали над цим 
знамениті не тільки в Україні, а й у світі Київські інститути «Проектсталь-
конструкція» (керівник проекту О.Шумицький — лауреат Державної пре-
мії, дійсний член Академії будівництва України) та Інститут електрозва-
рювання (група вчених, а саме В. Новіков, В. Труфяков, В. Ковтуненко на 
чолі з президентом НАНУ Б. Патоном). Вперше в світовій практиці будів-
ництво вежі велось так званим методом нарощення «зверху вниз». Вежа 
ця унікальна за конструкцією, не мала жодних прототипів ні в Союзі, ні за 
його межами. Побудована вона була менш ніж за три роки! Поставлена 
вона в. Києві на відмітці 92 м над рівнем моря, має висоту 383 м. Вибрана 
висота і відповідно потужність обладнання забезпечують радіус дії понад 
100 км. Це більш ніж достатньо для повного перекриття проектної зони 
охоплення ТБ всього навколишнього регіону площею близько 30 тис. кв. 
км. Вежа, як і весь комплекс нової телепередавальної станції, були розра-
ховані на 5 програм, але, завдяки передбаченому проектом резерву, нині 
там працюють вже біля 20 телепередавачів.  
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  союзний монополіст щодо розробки технологічної частини телецентрів на 
терені всього СРСР), доручити «Київпроекту» запропонувати варіант си-
метричного вирішення телекомплексу з висотним редакційним корпусом у 
центрі споруди. Сформувався авторський колектив у складі архітекторів 
Е.Сафронова, О.Комаровського, А.Зибіна, В.Гаврилюка, Ю.Мельничука, 
конструктора М.Панича та групи інших спеціалістів. Створений ними но-
вий проект був схвалений. Але за всіма тими клопотами збігло ще майже 
десятиліття!.. 

До реального будівництва нового Київського телецентру за проектом-2 
(перший часів середини 60-х років безнадійно застарів) приступили лише 
1983 року — із запізненням майже на чверть століття! 

І тут варто розповісти ще про один міф «телеолівця». А, власне кажу-
чи, навіщо був Україні такий велетенський телецентр? Уже на момент 
початку його спорудження на Хрещатику, 26, було п’ять студій та ще й на 
кінотелевиробничому комплексі «Укртелефільм» на Лівобережжі столиці 
введено два знімальні павільйони по 600 кв.м. кожен. Імпортні монтажні 
відеозапису займали у кілька разів менші виробничі площі, аніж вітчизня-
ні відеоапарати «Кадр З ПМ»... Тож навіщо було розпочинати у 1983 р. 
спорудження на Сирці гігантського телекомплексу? Існує така версія, що 
новий АСК створювався не стільки для України, а швидше як запасний 
телецентр... для всього європейського «соцтабору». Адже події «оксами-
тової революції» 1968 р. у Чехословаччині, коли Празький телецентр став 
однією з опор— них точок опозиції, засвідчили непересічну роль «домаш-
нього екрана» під час радикальних змін полі— тичного клімату на конти-
ненті. 

Або інший факт: візуальним образом надзвичайного стану, введеного у 
Польщі генералом Ярузельським у середині 80-х років, став теледиктор у 
військовій формі. Отож, вище радянське парткерівництво брежнєвської 
пори й подумувало про те, аби безпосередньо з території СРСР надавати 
ефірно-екранну спецдопомогу товаришам по соцтабору. Такі телерадіо-
об’єкти мали розміщуватися поближче до західних кордонів Радянського 
Союзу: для телепроекту найліпше підходив Київ, для радіо — хоча б той 
же Кишинів (до речі, саме там синхронно споруджувався велетенський як 
для Молдови радіокомплекс). За сучасних систем зв’язку доставляти з цих 
«точок» теле— чи радіопрограми на сусідню «бунтівну» територію (при 
потребі — у відповідній національній «упаковці») не становило б значних 
труднощів. 

Або ще й таке: телекомплекс на Мельникова, 42, крім вражаючих роз-
мірів наземних споруд, має ще й розвинену підземну інфраструктуру, в 
тому числі й «схорон» для роботи достатньої за чисельністю бригади тво-
рчих і технічних працівників за умов т. зв. «особливого періоду». Окрім 
того, у ті ж 80-ті роки в одному з білястоличних містечок споруджувався 
підземний телебункер, який міг би у той же «особливий період» підмінити 
київський телецентр як «запасний центр мовлення». 

Чи й насправді АСК на Сирці мав би виконувати стратегічну роль у 
московських експансіоністських планах ідеологічного «замирення» сусі-

 
Тепер я підхожу до, так би мовити, історичних подій. Почались вони з 

того, що ленінградці вирішили поїхати на свята додому — трохи відпочи-
ти. Ми ж продовжували роботу. І в два наступні дні з’явилось до нас на-
чальство, в тому числі секретар ЦК КПУ О.Кириченко у супроводі керів-
ників зв’язку України І.Кириченка і М.Ушенка. Подивились вони, що ро-
биться на об’єкті, розпитали, що то за картинка на контрольному екрані. 
Це було вранці 5.11.51. Враження від цього візиту було однозначне: от би 
дати під свято хоч якусь передачу в ефір. Але команди такої ніхто з нача-
льства дати не наважився. Отут я і вирішив, як кажуть, тишком-нишком, 
спробувати. Це був дуже небезпечний, особливо для мене, крок, а надто 
без дозволу фактичних, поки що, «хазяїв» дорогоцінного обладнання — 
ленінградців. Все ж зібрав я свою групу, розказав про своє рішення. Всі з 
ентузіазмом погодилися, зробили останню перевірку свого обладнання і 
десь о 16-й годині «відбувся пуск» на наших контрольних пунктах.  

Що показували? У нас був єдиний «контрольний» фільм «Алитет ухо-
дит в горы», та ще й з навиворіт намотаною плівкою (Алітет і його собаки 
весь час задкували). Ну, ми зупинились, перемотали кіноплівку і знову 
почали передачу. Хвилин за десять обдзвонили контрольні точки — всю-
ди всі бачили зображення. Після цього я наважився доповісти керівницт-
ву: «Включайте телевізор, ми в ефірі». А після того, замість очікуваної 
догани почули: «Такого чудового кіна я ніколи не бачив». Наступного дня 
(це було 6 листопада) вирішили передати революційний фільм («Велика 
заграва» чи «Человек с ружьем» — вже не пам’ятаю точно). А 7 листопада 
нами була здійснена перша в Союзі передача з натури параду на Хрещати-
ку. Це вже постаралися працівники-оператори на чолі з Б.Вольським, які з 
третього поверху недобудованого телецентру на Хрещатику, 26 передали 
сигнали з допомогою тимчасово прокладеного кабелю.  

Ось таким чином дні 5, 6 і 7 листопада 1951 року стали початком Київ-
ського й Всеукраїнського телебачення — в країні, яка тоді ще переживала 
страшні повоєнні негаразди. А скільки було захоплення і радості киян! Це 
була велика радість насамперед для перших щасливчиків — володарів 
дуже рідкісних тоді телеприймачів, їх родичів і сусідів, які приходили на 
кожну передачу. Телевізор відразу став тоді предметом розкошу і прести-
жу їх власників.  

Як історичний приклад ентузіазму, мені пригадується такий красномо-
вний факт. Невдовзі після початку перших телепередач до нас на Малопі-
двальну, 13 приїхала група відомих акторів— франківців з проханням-
пропозицією передати, хоч би фрагментарно, декілька сцен із їхнього ре-
пертуару. Але ж жодної студії на Хрещатику, 26 тоді ще не було і близько. 
І ми разом з артистами вирішили спробувати зробити сценічну площадку. 
Треба було бачити, як знамениті корифеї сцени Д. Мілютенко, Ю. Шумсь-
кий, В. Добровольський, Є. Понамаренко разом з нами намагалися встано-
вити декорації для вистави «В степах України», зокрема до відомого фра-
гменту лайки Галушки і Часника біля плетеного тину. (Ми ніяк не могли 
закріпити цей тин за паркетну підлогу.) Однак під час репетиції від про-
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  дів — то з розвалом СРСР так і залишилося таїною, щось на зразок надсе-
кретних директив з «особливої папки» Політбюро ЦК КПРС. 

 

    
 

І все ж новий супердім Українського телебачення, перша дія якого бу-
ла введена 30 грудня 1992 р., переоснащений у 1997—99 рр. сучасною 
електронною телетехнікою вартістю $13,5 млн. за рахунок так званого 
«зв’язаного» японського кредиту, діє. Для образного уявлення різниці у 
масштабах попереднього телевізійного господарства (на Хрещатику, 26) і 
нового (на Мельникова, 42) можна скористатися таким порівнянням: з 
одного боку — паровий движок, з іншого — турбінний мільйонник. За-
вдання однакові, потужності незрівнянні. Увімкнувши лічильник нових 
вимірів можливостей телебачення, слід подбати про високу напругу твор-
чості. І нехай нове обличчя Українського телебачення висвітлюється на 
екрані не блідими обрисами невиразності, а яскравим вогнем оригінальної 
творчої думки. 
 
 
 

Ірина КОНОНЕНКО 
НІМЕЦЬКІ ПОЛОНЕНІ ПОБУДУВАЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТЕЛЕЦЕНТР 

День №190, п'ятниця, 3 листопада 2006 day.kiev.ua/171685 
 

5 листопада — визначна дата для українського телебачення, адже 
саме цей день знаменується появою сучасного електронного телеба-
чення. Звісно, на той час це була не просто новинка, а великий крок 
уперед у технічному та й культурному житті країни. Одним із перших 

ся заводом. Нічого не вдієш: і обладнання — перше, і ми — перші його 
наладчики! Проявляли чудеса і монтажники —верхолази антенно-
фідерної групи.  

Найцікавішими й дуже хвилюючими є тижні і дні, коли «заблимало» 
на виході телепередавачів зображення випробувальних сигналів, а трохи 
згодом — «картинок». Можна було переходити на передачу рухомих, жи-
вих зображень. Для цього поруч з передавачами ми облаштували тимчасо-
ву телекінопроекційну апаратну. Водночас зв’язківці обладнали в багатьох 
точках столиці кілька своїх об’єктів з телевізорами для контролю.  

 

  
 

 
 

Перші вітчизняні телевізори КВН-49 та «Ленінград Т-2» 
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  піонерів в галузі телебачення був Іван МАЩЕНКО.  
— Саме 5 листопада 1951 року почала розвиватися система українсь-

кого телебачення. Постанову про спорудження київського телецентру 
1947 р. підписав особисто Сталін, він тоді був не лише секретарем ЦК 
ВКП(б), а й главою радянського уряду. А спонукав Сталіна до такого ва-
гомого кроку Микита Хрущов, який в той час був керівником України.  

На спорудження телецентру було виділено 43 мільйони рублів. Уявіть 
собі, країна після війни в розрусі. І в цей час виділяється величезна сума. 
Хрущов особисто обрав місце спорудження телецентру. На тому місці до 
війни був радіотрансляційний вузол, який повністю знищили, залишилися 
лише підвали, вони збереглися до цього часу. До речі, наскільки мені ві-
домо, споруду зводили полонені німці, потім, 1949 року, коли полонених 
відправили на батьківщину, добудовував трест Хрещатикбуд. Таким чи-
ном, було споруджено приміщення, яке стало домом і для телебачення, і 
для радіо.  

Усі телевізійні центри, які тоді створювалися, були автономними ост-
ровами. Тому що кожен був самостійним, вів передачі на своїй території. 
Тоді ще не існувало ні кабельних, ні релейних ліній, ні, тим більше, супу-
тникової передачі сигналів. І навіть можливості обміну між студіями 
практично не існувало, бо не було і відеозапису.  

Телестудій у Радянському Союзі було три: в Москві, в Ленінграді та в 
Києві. Перші кроки телебачення припадають на 1939 рік. Та воно було не 
таким, як сучасне: недосконале у технічному плані — так зване малоряд-
кове телебачення. А от саме 1951 року почало розвиватися сучасне елект-
ронне. Спочатку Ленінградський та Московський телецентри довгий час 
працювали в основному на американському обладнанні. Оскільки почала-
ся так звана Холодна війна, американський уряд заборонив поставки у 
Радянський Союз високоточного обладнання, в першу чергу, телевізійно-
го. Таким чином СРСР почав співпрацювати з Німеччиною.  

Вже у довоєнний період в Німеччині було широко розвинене телеба-
чення. Зокрема, 1936 року німці вже транслювали за допомогою пересув-
ної телевізійної станції олімпійські ігри, які тоді проходили в Німеччині. 
Тож німецькі технології активно застосовувалися на теренах СРСР. Ка-
жуть, що вони за контрактом працювали на нас. Але це вже немає значен-
ня. Німецькі винахідники, як і вітчизняні, були удостоєні державної пре-
мії, правда, закритою постановою.  

Тоді все для нас було нове. Ми повинні були заново вчитися. Серед 
перших творчих працівників були Михайло Казнєвський, це перший голо-
вний режисер Київської студії телебачення, Микола Пащин, перший дире-
ктор Київського телебачення, Юрій Федоров, один із перших телеопера-
торів не тільки в Україні, а й в Радянському Союзі загалом. Першим дик-
тором українського телебачення була Ольга Даниленко.  

До речі, в основному показували телефільми, що йшли по дві-три го-
дини на день. Прекрасним було те, що транслювалися передачі для дітей, 
юнацтва... Передачі йшли двічі або тричі на тиждень. В 1955 — 1956 ро-
ках почали випускати перші теленовини. Та вони мало схожі на сучасні. Їх 

ший цифровий передавач, який ретранслює в ефір чотири телевізійні про-
грами.  

 
 
 

ВСЕ ПОЧАЛОСЯ З «АЛІТЕТ ІДЕ В ГОРИ» 
55 років телебаченню в Україні 

День №185, 27 жовтня 2006 day.kiev.ua/171219 
 

55 років тому в Україні сталася подія, яка докорінно вплинула не 
тільки на систему її ЗМІ, але й на життя мільйонів людей. Мова йде 
про появу нового дієвого, доступного і привабливого для широкого 
загалу засобу масової інформації — сучасного електронного телеба-
чення. Про перші кроки телебачення в Україні, про складнощі його 
втілення розповідає один із піонерів цього символу нашого часу Юрій 
ОМЕЛЬЯНЕНКО. Варто зазначити, що 55 років тому всі телесклад-
нощі торкалися виключно техніки (чим і займався все своє життя 
Юрій Іванович), тоді як сьогодні йдеться про більш ефемерну складо-
ву ТБ — змістову, мистецьку і, зрештою, моральну. 55 років по тому 
телебачення частенько виказує себе зловісним джином, випущеним із 
пляшки. Але тоді, коли все тільки починалося, це мало хто міг перед-
бачити. Отже — розповідь Юрія Омельяненка.  

— Для початку нагадаю, що в 1951—1952 роках Київ увійшов у першу 
десятку столиць світу, де впроваджувалося сучасне телебачення, — 1949 
року на розбудову ТБ прийшли перші зв’язківці. Це були директор будів-
ництва К. Алексєєв, бухгалтер М. Ільчинський; в грудні 1950 р. з почат-
ком монтажу технологічного обладнання до роботи стали Б.Вольський і 
Ю. Омельяненко — технічні керівники апаратно-студійного комплексу і 
ультракороткохвильової радіостанції. Найбільша увага приділялася при-
скореному будівництву першої черги телецентру. Хоча місце для цього 
було вибране напрочуд невдале: у самому центрі столиці, на крутому схи-
лі, на місцях руїн капітальних будівель ще дореволюційних часів. Будіве-
льники мусили облаштовувати фундаменти майже двадцятиметрової гли-
бини, і це — практично без відповідної техніки, ручною працею напівго-
лодних людей. Роботи велись у 2—3 зміни. І силами київських будівель-
ників і монтажників металоконструкцій башта у 190 м була зведена менш 
ніж за два роки. Паралельно на невеликій верхній ділянці, ближчій до ву-
лиці Малопідвальної, споруджувалися технічний будинок, двох’ярусний 
басейн спецохолодження телерадіостанції, потужна трансформаторна під-
станція і т. ін.  

У квітні 1951 р. приступила до монтажу обладнання змішана бригада 
монтажників з Ленінграда і київських зв’язківців, очолювана інженерами 
Прозенталем і Омельяненком. Характерно, що це була перша спроба в 
СРСР змонтувати і задіяти таку унікальну апаратуру. Вчились і робили, 
робили і вчились. Хоча конструктивні і радіотехнічні недоліки виявлялися 
практично повсюдно і, за нашими зауваженнями, терміново переробляли-
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 начитували диктори радіо. Тексти для телебачення і радіо були тими ж. 
Невдовзі з’явилися у кадрі ілюстрації, фотознімки, робилися фоторепор-
тажі. І лише дещо пізніше прийшла на допомогу кінотехніка. 16-метрові 
кінокамери знімали на негативну плівку, а телевізійна апаратура перетво-
рювала в ефірі зображення на позитив. Потім стали використовувати зво-
ротно плівку, яка безпосередньо в проявочній машині давала позитивне 
зображення. Далі застосовувалися синхронні кінокамери, коли звук із зо-
браженням вміщувалися в один кадр і поєднувалися між собою. Тоді ди-
витися програми мали змогу лише жителі Києва та найближчих околиць. З 
першої телевежі сигнал розповсюджувався на відстань 30 — 40 кіломет-
рів. Були глядачі, які вибудовували височенні хитромудрі антени, всілякі 
підсилювачі, щоб мати можливість бачити програму по телевізору.  

Перші три-чотири роки програми йшли виключно із студії. Перша була 
на Хрещатику, 26, де знаходилися спочатку дві, а потім аж(!) три камери. 
Вже мали можливість транслювати уривки із спектаклів, концерти, випус-
ки новин. І лише 1954 року, 30 травня, цього дня вiдзначалося 300-річчя 
возз’єднання України з Росією, у Києві відбулася перша позастудійна пе-
редача з театру опери і балету, де проходило урочисте засідання, присвя-
чене цій пам’ятній даті. При чому трансляція велася на найсучаснішому 
обладнанні ПТС-49, це практично перший зразок розробленої в Радянсь-
кому Союзі пересувної станції, правда на базі старої американської моде-
лі. Звісно ж, транслювалося все у чорно-білому кольорі. Та поява цієї ста-
нції розширила стіни студії. Телевізійники мали можливість працювати на 
стадіонах, почалися трансляції футбольних матчів, спортивних ігор, тран-
сляції із заводів, фабрик, виставок, колгоспів... Це, як кажуть, вихід украї-
нського телебачення у життя.  

Пам’ятною датою в історії українського телебачення стала поява в кін-
ці 1950-х років телебачення в інших містах. У першу чергу в Харкові, До-
нецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі. До початку 60-х років уже було 
телебачення в десяти обласних центрах. Усі ці студії діяли автономно, 
тобто окремо. Вони не були з’єднані релейними лініями. Можна навіть 
сказати, що телевізійний Київ був відділений від телевізійної Москви. І 
першу програму київська студія телебачення повезла у Москву на центра-
льне телебачення 1959 року. Декорації везли кількома вагонами, їхали 
техніки, актори, ведучі тощо.  

6 березня 1972 року в Україні ЦК КПРС прийняло рішення про запро-
вадження двопрограмного телемовлення, коли одні передавачі виділялися 
під повну, без будь-яких обмежень трансляцію центрального телебачення, 
тобто з Москви. А ряд інших передавачів, на жаль, за залишковим прин-
ципом формували систему республіканського телебачення, або, як ми піз-
ніше стали називати, — українського телебачення. А до цього тривалий 
час в Україні було однопрограмне телебачення. Але двопрограмне транс-
лювання було не зовсім типовим, тобто передавач був один, а на нього 
давалися передачі із Москви і місцеві. Останні для того, щоб видати свої 
передачі в ефір, частково перекривали московські. Але це не влаштовува-
ло керівництво Радянського Союзу.  

Коли починали трансляцію телепрограм, то близько 40% населення не 
мали можливості дивитися українське телебачення. Але все одно — це 
уже був початок. І ми були першою в Радянському Союзі республікою, де 
вводилося двопрограмне телебачення. І надалі для України це зіграло ко-
лосальну роль у створенні унікальної системи національного телебачення.  

В історії українського телебачення було чимало значимих подій. На-
приклад, 1966 року в грудні у Києві пройшов перший фестиваль телеві-
зійних фільмів. Це дало поштовх до розвитку телевізійного кіно. В сере-
дині 80-х початку 90-х років дуже популярним стало створення міжнарод-
них телевізійних мостів. Це пряме спілкування наших студій із зарубіж-
ними колегами. Горбачовська гласність дала можливість прямого виходу 
із колишньої залізної завіси на інші країни. Десь в 1987 — 90 роках ми 
підготували близько 20 міжнародних телемостів, з них такі, як Київ — 
Бернінгем (Англія), Київ — Вінніпег (Канада), Київ — Калькутта (Індія) 
тощо. Це були дійсно дуже важливі програми. Пам’ятною для нас подією 
стало висвітлення московської олімпіади, при чому не лише в Києві, а й в 
Москві безпосередньо. Це був 1980 рік.  

Київська студія стала головною в Україні. Вона об’єднувала 14 облас-
них студій в одну творчу виробничу структуру — українське телебачення. 
Ми готували щоденні програми до 18 годин власного виробництва. А от 
кінофільмів уже було мало, лише один художній фільм у день, бо брали 
його з кінопрокату. На той час ми мали можливість створити 10 головних 
профільних редакцій: програм для дітей, юнацтва, науково-популярних 
програм. Тобто у всіх напрямках готувалися програми. До того ж велику 
частку в ефірі займала українська мова.  

З таким багажем ми вийшли в часи незалежності, які характеризували-
ся тим, що 1995 року тодішній голова держтелерадіо Зіновій Кулик, видав 
наказ про телекомутацію телевізійних каналів передавачів. Суть була в 
тому, що майже всі програми на телеканалах були українського виробниц-
тва. Інші ж йшли з Останкіно. Це був період остаточного устаткування 
українського телебачення в образі Першого національного каналу в су-
часній його формі.  

Тільки за роки незалежності почався бурхливий розвиток телебачення 
в Україні. Зараз видано більше 2000 ліцензій на мовлення Національною 
радою з питань телебачення і радіомовлення. Треба сказати, що колосаль-
ним поштовхом для подальшого розвитку телебачення стало кабельне те-
лебачення. Адже кабель дозволив створити багатопрограмне телевізійне 
середовище для масового глядача.  

Як бачимо, телеіндустрія не стоїть на місці. А продовжує невпинно ру-
хатися у правильному напрямку. Гадаю, що найближчим часом світ пере-
йде на цифрове телебачення. Зазначу, що один цифровий передавач до-
зволяє одночасно транслювати в ефір біля чотирьох-п’яти програм. На 
одній і тій же частоті. Таким чином, якщо ми в Україні маємо близько 
2000 частот, то ми можемо мати до 10 000 нових теле— і радіостанцій. 
Перший зразок використання такого телебачення було здійснено рівно 
п’ять років тому: на київській передавальній станції було запущено пер-
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