
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 962 

 

 

02.07.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 

 
Про заяву ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДТРК, м. Тернопіль,  

щодо переоформлення ліцензії на мовлення  

(НР № 0170-м від 06.06.2007) 

(проводове, ефірне, позивні: фрагмент мелодії  

народної пісні «Чом, чом, земле моя?») 
 

 

Розглянувши заяву ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Тернопіль (місцезнаходження: б-р Т. Шевченка, 17, 

м. Тернопіль, 46001, генеральний директор Заяць Роман Михайлович), щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0170-м від 06.06.2007 (проводове 

(перший канал проводового мовлення – УР-1), ефірне регіональне мовлення з 

використанням частот: 69,83 МГц у м. Тернополі, 66,06 МГц у м. Бучачі,  

66,59 МГц у м. Чорткові, 67,28 МГц у м. Бережанах, 70,70 МГц у  

м. Шумську, обсяг мовлення – по 2 години 06 хвилин на добу, мова: українська 

– 100%) у зв’язку зі змінами: складу редакційної ради, номіналу частот у  

м. Бучачі (66,06 МГц) і у м. Шумську (70,70 МГц), потужності передавача у  

м. Шумську (з 0,05 кВт на 0,075 кВт), обсягу мовлення та відрізків часу 

мовлення відповідно до рішення Національної ради від 20.01.2010 № 53, 

програмної концепції мовлення та уточненням місцезнаходження передавачів, 

керуючись статтями 12, 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», ст. 24, Розділом XI (Перехідні 

положення) Закону України «Про засади державної мовної політики», 

враховуючи рішення Національної ради від 18.12.2013 № 2433 «Про 

затвердження форми ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, офіційними даними 

Державної служби статистики на 01.01.2014 (чисельність наявного населення 

України), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0170-м від 06.06.2007 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ,  

м. Тернопіль, у зв’язку зі змінами: складу редакційної ради, номіналу частот у 

м. Бучачі (66,05 МГц) і у м. Шумську (72,26 МГц), потужності передавача у  

 



м. Шумську (з 0,05 кВт на 0,075 кВт), обсягу мовлення та відрізків часу 

мовлення відповідно до рішення Національної ради від 20.01.2010 № 53, 

програмної концепції мовлення та уточненням місцезнаходження передавачів, 

зазначивши в ліцензії: 

- програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення; 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком 2 до рішення; 

- періодичність, час та сітка мовлення – згідно з додатком 3 до рішення. 

     2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі 

Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження 

строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення 

розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОДТРК, м. Тернопіль, плату за внесення до ліцензії на 

мовлення змін: 

2.1. які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу 

редакційної ради, номіналу частот у м. Бучачі (66,05 МГц) і у м. Шумську 

(72,26 МГц), потужності передавача у м. Шумську (з 0,05 кВт на 0,075 кВт), 

обсягу мовлення та відрізків часу мовлення відповідно до рішення 

Національної ради від 20.01.2010 № 53, програмної концепції мовлення та 

уточнення місцезнаходження передавачів - у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення; 

2.2. за додатковий обсяг мовлення по 38 хвилин на тиждень відповідно до 

рішення Національної ради від 20.01.2010 № 53 – провести розрахунок розміру 

ліцензійного збору (ефірна мережа мовлення згідно з додатком 2 до рішення) з 

урахуванням коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм (n=по 10), розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних 

телерадіоорганізацій на 90 %; 

2.3. за додатковий обсяг мовлення 38 хвилин на тиждень – провести 

розрахунок розміру ліцензійного збору (проводове мовлення УР-1 з територією 

розповсюдження програм – м. Тернопіль та Тернопільська обл.) з урахуванням 

коефіцієнта врахування кількості населення, яке проживає на території 

розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці 

N=400, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та 

зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати      

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОДТРК, м. Тернопіль, переоформлену ліцензію на 

мовлення на новому бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 

06.06.2017. 

4. При видачі ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОДТРК, м. Тернопіль, переоформленої 

ліцензії на мовлення на новому бланку, попередня ліцензія НР № 0170-м від 

06.06.2007 вважається недійсною та вилучається. 

         5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, контролю та аналізу телерадіомовлення,  

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне. 



 

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради О. Черниша.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Національної ради  

02.07.2015 № 962 
 

Програмна концепція мовлення 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДТРК, м. Тернопіль 

(у будні дні) 

 

І. Частка програм власного виробництва: 2 години 10 хвилин на добу, 100%; 

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

виробництва): 2 години 10 хвилин на добу, 100%; 

ІІІ. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-просвітницький; 

ІV. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/

п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний 

обсяг на 

добу (год. 

хв. / добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. хв. / 

добу) 

Обсяг 

національного 

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 та 

публіцистичні передачі 

49 хвилин 49 хвилин 49 хвилин --- --- 

2.  Культурно-мистецькі передачі 18 хвилин 18 хвилин 18 хвилин --- --- 

3.  Науково-просвітницькі 

передачі 

24 хвилини 24 хвилини 24 хвилини --- --- 

4.  Розважальні  

та музичні передачі 

6 хвилин 6 хвилин 6 хвилин --- --- 

5.  Підбірка музичних творів (для 

радіомовлення) та музичних 

кліпів (для телебачення) 

--- --- --- --- --- 

6.  Дитячі передачі  

та аудіовізуальні твори, 

розраховані  

на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 – 22:00, 

крім спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

19 хвилин 19 хвилин 19 хвилин --- --- 

7.  Фільмопоказ  

(для телебачення) 

--- --- --- --- --- 

8.  Передачі іншого тематичного 

спрямування 

--- --- --- --- --- 

9.  Інше: 

 

реклама 7 хвилин 

 

 

7 хвилин 

 

 

7 хвилин --- --- 

елементи оформлення ефіру 2 хвилини 2 хвилини 2 хвилини --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмна концепція мовлення 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДТРК, м. Тернопіль 

(у вихідні дні) 

 

І. Частка програм власного виробництва: 2 години 15 хвилин на добу, 100%; 

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

виробництва): 2 години 15 хвилин на добу, 100%; 

ІІІ. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-просвітницький; 

ІV. Жанровий розподіл програмного наповнення: 
№ 

з/

п 

Структурні елементи 

програмного наповнення 

Загальний 

обсяг на 

добу (год. 

хв. / добу) 

Обсяг 

власного 

продукту 

(год. хв. / 

добу) 

Обсяг 

національного 

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 

5.  Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

18 хвилин 18 хвилин 18 хвилин --- --- 

6.  Культурно-мистецькі передачі 26 хвилин 26 хвилин 26 хвилин --- --- 

7.  Науково-просвітницькі 

передачі 

13 хвилин 13 хвилин 13 хвилин --- --- 

8.  Розважальні  

та музичні передачі 

42 хвилини 42 хвилини 42 хвилини --- --- 

10.  Підбірка музичних творів (для 

радіомовлення) та музичних 

кліпів (для телебачення) 

--- --- --- --- --- 

11.  Дитячі передачі  

та аудіовізуальні твори, 

розраховані  

на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 – 22:00, 

крім спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

22 хвилини 22 хвилини 22 хвилини --- --- 

12.  Фільмопоказ  

(для телебачення) 

--- --- --- --- --- 

13.  Передачі іншого тематичного 

спрямування 

--- --- --- --- --- 

14.  Інше: 

 

реклама 7 хвилин 

 

 

7 хвилин 

 

 

7 хвилин --- --- 

елементи оформлення ефіру 2 хвилини 2 хвилини 2 хвилини --- --- 

анонси, спонсорство, 

соціальна реклама 

5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин --- --- 

телеторгівля --- --- --- --- --- 

 

 
 

Начальник управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення     /підпис/ Р. Кіфлюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Національної ради  

02.07.2015 № 962 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, 

мережі мовлення, багатоканальної телемережі 

 
№

 

з/

п 

Місцезнаходження 

передавача 

(передавачів) 

Частота 

(частоти) 

Потужність 

передавача 

(передавачів) 

Територія розповсюдження програм 

1.  м. Тернопіль  

(с. Лозова, 

Тернопільський 

район, 

Тернопільська обл., 

вежа РТС) 

69,83 МГц 4,0 м. Тернопіль, Бережанський, Бучацький, 

Гусятинський, Збаразький, Зборівський, 

Козівський, Кременецький, Лановецький, 

Монастириський, Підволочиський, 

Підгаєцький, Теребовлянський, 

Тернопільський, Чортківський, Шумський 

райони Тернопільської обл.; 

Галицький, Рогатинський райони Івано-

Франківської обл.; 

Бродівський, Буський, Золочівський, 

Перемишлянський райони Львівської обл. 

 

2.   м. Бучач  

(с. Підзамочок, 

Тернопільська обл., 

вежа ОРТПЦ) 

 

66,05 МГц 0,05 м. Бучач 

 

3.  м. Бережани, 

Тернопільська обл., 

вул. Залісся, 7 

67,28 МГц 0,05 м. Бережани 

 

4.  м. Чортків,  

Тернопільська обл. 

(с. Горішня 

Вигнанка,  

вул. Телевізійна, 

вежа РТС) 

 

66,59 МГц 0,05 м. Чортків 

 

5.  м. Шумськ,  

Тернопільська обл., 

вул. Шевченка, 14, 

вежа ОРТПЦ 

72,26 МГц 0,075 м. Шумськ 

 

 
проводове мовлення  
перший канал проводового мовлення (УР-1) 

адреса радіовузлу зв’язку: м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4 

кількість домогосподарств: 141254  

територія розповсюдження програм: м. Тернопіль та Тернопільська область. 

 

 
Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення Національної ради  

02.07.2015 № 962 

 

 
Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення 

 

 

Загальний обсяг мовлення на першому каналі проводового мовлення (УР-1) та на частотах: 

69,83 МГц у м. Тернополі, 66,05 МГц у м. Бучачі, 67,28 МГц у м. Бережанах, 66,59 МГц у  

м. Чорткові, 72,26 МГц у м. Шумську становить – 2 години 10 хвилин (понеділок-п’ятниця) 

та 2 години 15 хвилин (субота, неділя) на добу.  

Мовлення здійснюється: 

 
понеділок-п’ятниця: 06:45 – 06:55; 08:10 – 08:30; 

15:40 – 16:00; 18:10 – 19:00; 

20:00 – 20:30. 

субота: 06:10 – 06:30; 08:10 – 08:30; 

17:45 – 18:00; 18:10 – 19:00; 

20:00 – 20:30. 

неділя: 06:10 – 06:30; 08:10 – 08:30; 

15:45 – 16:00; 18:10 – 19:00; 

20:00 – 20:30. 

 

 

 

 
Начальник управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення      /підпис/ Р. Кіфлюк  

 


