
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 926 

 

14.07.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 14 

 
Про доповнення до рішення Національної ради від 07.07.2010 № 845 

„Про заяву КП „Іллінецька районна організація радіомовлення”, 

м. Іллінці Вінницької обл., щодо продовження строку дії ліцензії  

(НР № 0938 від 11.06.2003)” 

 

Враховуючи рішення Національної ради від 07.07.2010 № 845 „Про заяву 

КП „Іллінецька районна організація радіомовлення”, м. Іллінці Вінницької обл., 

щодо продовження строку дії ліцензії (НР № 0938 від 11.06.2003)”, керуючись 

статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, 

статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Затвердити КП „Іллінецька районна організація радіомовлення”,  

м. Іллінці Вінницької обл., програмну концепцію мовлення, згідно з додатком 

до рішення. 

2. Фінансово-економічному управлінню, враховуючи заяву ТРО та на 

підставі ст. 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, нарахувати 

КП „Іллінецька районна організація радіомовлення”, м. Іллінці Вінницької обл., 

ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на аналогове ефірне 

мовлення з використанням частоти 107.5 МГц у м. Іллінцях Вінницької обл., 

добовий обсяг мовлення (у період з 6.00 до 23.00) T=0,18; врахувати: кількість 

населення, що проживає на території розповсюдження програм (Q=42519); 

ваговий коефіцієнт (к=0,00002); середньодобовий обсяг мовлення поширення 

дитячих передач (Td=0,024); середньодобовий обсяг мовлення поширення 

власних передач (Tv=0,18); середньодобовий обсяг мовлення поширення 

національних передач (Tn=0,18). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-

реєстраційний департамент, управління: контролю та моніторингу, фінансово-

економічне. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

14.07.2010 № 926 

 
Програмна концепція мовлення 

КП „Іллінецька районна організація радіомовлення”, м. Іллінці Вінницької обл. 

 

 

I. „Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська 100%;  

ІІ. Частка програм власного виробництва: 1 година 15 хвилин на тиждень, 100%; 

ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного 

виробництва): 1 година 15 хвилин на тиждень, 100%; 

ІV. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-культурологічний; 

V. Жанровий розподіл програмного наповнення: 

 

 

 
Начальник управління  

контролю та моніторингу    /підпис/   С. Ляпідевський 

 

№ 

з/п 

Розподіл 

програмного наповнення 

Загальний 

обсяг 

на добу 

(год. 

хв./тижд.) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./тижд.) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 

(год. 

хв./тижд.) 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./тижд.) 

Програми та 

передачі, які 

передба-

чається 

ретранслю-

вати (год. 

хв./тижд.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 
10 хв. 10 хв. 10 хв. - - 

2 Культурно-мистецькі передачі 20 хв. 20 хв. 20 хв. - - 

3 
Науково-просвітницькі 

передачі 
10 хв. 10 хв. 10 хв. - - 

4 

Розважально-музичний (в т.ч.: 

музичні передачі, інтерактивні 

передачі, ігрові шоу, передачі 

по заявкам, тощо...) 

20 хв. 20 хв. 20 хв. - - 

5 
Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
- - - - - 

6 Дитячі передачі 10 хв. 10 хв. 10 хв. - - 

7 Фільмопоказ (для 

телебачення) 
- - - - - 

8 Інше: 

 

реклама  

 

 

5 хв. 

 

 

5 хв. 

 

 

5 хв. 

 

 

- 

 

 

- 

елементи оформлення ефіру - - - - - 

анонси - - - - - 

телеторгівля - - - - - 


