
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1793 

 

15.12.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про видачу ПП ТРК „Подільські комунікації”,  

м. Ладижин Вінницької обл., 

ліцензії на мовлення з використанням  

частоти 107,5 МГц у смт Чечельнику Вінницької обл. 

 

Розглянувши заяви Національної радіокомпанії України, м. Київ; ТОВ „ТРК 

„ІФ Медіа-Груп”, м. Київ; ТОВ „ТРК КЛАС”, м. Київ; ПП ТРК „Подільські 

комунікації”, м. Ладижин Вінницької обл., подані на участь у конкурсі на 

отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,5 МГц у  

смт Чечельнику Вінницької обл., який оголошено 30.07.2010, керуючись статтями 

8, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 та 32 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи рішення 

Національної ради від 20.10.2010 № 1444, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Видати ПП ТРК „Подільські комунікації”, м. Ладижин Вінницької обл., 

ліцензію на мовлення з використанням  частоти 107,5 МГц у смт Чечельнику 

Вінницької обл., потужність передавача – 0,2 кВт, обсяг мовлення – 4 години на 

добу, відповідно до затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з 

додатком 1 до рішення, та конкурсних умов, зазначивши в ліцензії: 

- вид мовлення – ефірне (радіомовлення); 

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема) – „ЛАДА”; 

- територіальна категорія мовлення – місцеве; 

- місцезнаходження передавача – смт Чечельник;  

- територія розповсюдження радіопередач – смт Чечельник; 

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 4 години на добу згідно з 

додатком 2 до рішення; 

- строк дії ліцензії – 7 років.  

2. Конкурсні умови: 

–  обсяг ведення передач українською мовою із можливим урахуванням 

місцевих особливостей, відповідно до рішення Національної ради від 14.04.2004 

№ 317 у діючій редакції, 



–  рекомендовано розміщення дитячих передач з 07.00 до 21.00 год.; 

–  здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників, 

використання позивних, логотипів інших мовників. 

3. Оператор телекомунікацій на частоті 107,5 МГц у смт Чечельнику 

Вінницької обл. – Обласне комунальне підприємство „Агроінформ”. 

4. Фінансово-економічному управлінню, враховуючи заяву, сплачений 

грошовий внесок під конкурсну гарантію, на підставі ст. 31 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, нарахувати ПП ТРК „Подільські комунікації”,  

м. Ладижин Вінницької обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії на аналогове 

ефірне мовлення з використанням частоти 107,5 МГц у смт Чечельнику 

Вінницької обл., потужність передавача – 0,2 кВт, добовий обсяг мовлення  

4 години, врахувати обсяг мовлення у період з 6.00 до 23.00 Т=4; кількість 

населення, що проживає на території розповсюдження програм Q=5649; ваговий 

коефіцієнт к=0,00002; середньодобовий обсяг мовлення поширення дитячих 

передач Тd=0; середньодобовий обсяг мовлення поширення власних передач 

Тv=3,5; середньодобовий обсяг мовлення поширення національних передач Тn=4. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: 

ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, 

правового забезпечення. 

 

 
Голова Національної ради                         /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

15.12.2010 № 1793 
 

 

Програмна концепція мовлення 

ПП ТРК „Подільські комунікації”, м. Ладижин Вінницької обл. 

 

І. Мова (и),  якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому співвідношенні) :  

українська;  

ІІ. Частка програм власного виробництва: 3 години 30 хвилин на добу, 88%; 

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

виробництва): 4 години на добу, 100%; 

ІV. Формат (відповідно до програмної концепції): музично-розважальний;  

V. Розподіл програмного наповнення: 
№ 

 

Розподіл  

програмного наповнення  

Загальний  

обсяг  

 (год. 

хв./добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

національ-

ного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг 

іноземного 

продукту 

(год. 

хв./добу) 

Обсяг програм 

та передач, які 

передбачається 

ретранслювати 

(год. хв./добу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інформаційно-аналітичні і 

публіцистичні передачі 
20 хвилин 20 хвилин 20 хвилин --- --- 

2 Культурно-мистецькі 

передачі 
2 години 2 години 2 години --- --- 

3 Науково-просвітницькі 

передачі 
10 хвилин 10 хвилин 10 хвилин --- --- 

4 Розважально - музичний 

/в т.ч.: музичні передачі, 

інтерактивні передачі, ігрові 

шоу, передачі по  заявкам, 

тощо.../  

10 хвилин 10 хвилин 10 хвилин --- --- 

5 Підбірка музичних творів /для 

радіомовлення/ 
30 хвилин --- 30 хвилин ---  

6 Дитячі передачі --- --- --- --- --- 

7 Фільмопоказ  / для 

телебачення/ 
--- ---- --- ---- --- 

8 Інше: 

 

Реклама  40 хвилин 40 хвилин 40 хвилин --- --- 

елементи оформлення ефіру   5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин --- --- 

анонси   5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин --- --- 

 телеторгівля --- --- --- --- --- 

 
Начальник  

контрольно-аналітичного управління    /підпис/   О. Левчук  
 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

15.12.2010 № 1793 

 
 

 

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення  

ПП ТРК „Подільські комунікації”, м. Ладижин Вінницької обл. 

 

Загальний обсяг мовлення складає 4 години на добу. 

 

Мовлення здійснюється у відрізках часу:  

14:00 – 18:00. 

 

 

Начальник  

контрольно-аналітичного управління    /підпис/   О. Левчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


