
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 87 

 

30.01.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 3 

 
Про виконання рішення Національної ради від 20.12.2019 № 2257  

«Про визначення переможця конкурсу  

та видачу ліцензії на мовлення з використанням  

частоти 107,1 МГц у м. Гайсині Вінницької обл.» 

 

На виконання пункту 3 рішення Національної ради від 20.12.2019 № 2257 

«Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з 

використанням частоти 107,1 МГц у м. Гайсині Вінницької обл.» 

ГАЙСИНСЬКОЮ РАЙОННОЮ РЕДАКЦІЄЮ РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Гайсин 

Вінницької обл., враховуючи додатково подані документи (вх. № 16/5494 від 

23.12.2020, № 16/67 від 09.01.2020), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Пункт 3 рішення Національної ради від 20.12.2019 № 2257 «Про 

визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням 

частоти 107,1 МГц у м. Гайсині Вінницької обл.» вважати виконаним 

ГАЙСИНСЬКОЮ РАЙОННОЮ РЕДАКЦІЄЮ РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Гайсин 

Вінницької обл. 

2. Затвердити для ГАЙСИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РЕДАКЦІЇ 

РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Гайсин Вінницької обл., програмну концепцію мовлення 

згідно з додатком до рішення. 

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби при виконанні пункту 

5 рішення Національної ради від 20.12.2019 № 2257 «Про визначення переможця 

конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,1 МГц у 

м. Гайсині Вінницької обл.» врахувати пункти 1 та 2 цього рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

30.01.2020 № 87 

 

Програмна концепція мовлення 

ГАЙСИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Гайсин Вінницької обл. 
 

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу; 

Частка програм (передач) власного виробництва: 3 години на добу, 12,5%; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва): 24 години на добу, 100% 

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також  у кожному проміжку часу між 

07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення) 
Частка пісень з 08.11.2016* з 08.11.2017* з 08.11.2018 

державною мовою - - Не менше 35% 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

- - Менше 60% 

___________ 
*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року. 

Максимальні обсяги ретрансляції: 21 година на добу, 87,5% (ПАТ «НСТУ», м. Київ, «Радіо 

«Промінь»);                     

Формат: розважально-інформаційний; 

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення 
№ 

з/п 

Структурні елементи програмного 

наповнення 

Мінімальний 

обсяг 

на добу (год., 

хв./добу) 

Мінімальний 

обсяг власного 

продукту (год., 

хв./добу)* 

Мінімальний 

обсяг 

національного 

продукту (год., 

хв./добу)** 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 

3 години 45 

хвилин 

- - 

2 Культурно-мистецькі передачі 1 година 10 

хвилин 

- - 

3 Науково-просвітницькі передачі 15 хвилин - - 

4 Освітні передачі 55 хвилин  - - 

5 Розважальні передачі 9 годин 20 

хвилин 

- - 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію  

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім 

спеціалізованих каналів дитячого 

мовлення)  

- - - 

7 Підбірка музичних творів 05 хвилин - - 

8 Фільмопоказ - - - 

9 Передачі іншого тематичного 

спрямування: релігійні, спортивні 

(вказати тематичне спрямування) 

10 хвилин - - 

___________ 
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або дитячих передач у разі 

наявності достатнього обсягу цих передач для збереження застосованого раніше зменшення ліцензійного збору. 

 
**Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для зменшення 

ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % загального обсягу мовлення, якщо 

останній становить менше 24 годин на добу).  

 

 

 



Вимоги до програмної концепції: 

- в загальному обсязі власного мовлення не менше 15 відсотків мають становити 

інформаційні передачі місцевої тематики; 

- обсяг ведення передач українською мовою: 100 відсотків; 

- дозволяється ретрансляція виключно програм Суспільного мовлення та програм 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОСТУДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, м. Київ 

(«Армія FM – військове радіо»). 

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: 

зменшення на 30 % за частку національного аудіовізуального продукту. 

 
 
Начальник управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/  Р. Кіфлюк 

 

 


