
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2023 

 

08.12.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 
 

Про розгляд листа КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ «ТРК ТРОСТЯНЕЦЬ»,  

м. Тростянець Сумської обл.,  про тимчасовий відступ від  

умов програмної концепції мовлення, передбаченої додатком 4  

до ліцензії на мовлення НР № 01277-м від 16.02.2018 

(багатоканальне мовлення, логотип: «стилізоване зображення літер TVT»)  

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) надійшли листи КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ТРОСТЯНЕЦЬ», м. Тростянець Сумської обл. 

(вх. № 24/1069 від 11.11.2021, вх. № 24/1085 від 16.11.2021), про тимчасовий 

відступ від умов програмної концепції мовлення, передбаченої додатком 4 до 

ліцензії на мовлення НР № 01277-м від 16.02.2018, у зв’язку із запровадженням 

карантинних заходів в Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної 

хвороби COVID-19. 

Розглянувши лист КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ТРОСТЯНЕЦЬ», м. Тростянець Сумської обл.  

(вх. № 24/1069 від 11.11.2021, вх. № 24/1085 від 16.11.2021), керуючись 

підпунктом 2 пункту 3 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та 

середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати допустимими заявлені КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ТРОСТЯНЕЦЬ», м. Тростянець Сумської обл., зміни 

до програмної концепції мовлення, передбаченої додатком 4 до ліцензії на 

мовлення НР № 01277-м від 16.02.2018. 

2. Дозволити КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ТРОСТЯНЕЦЬ», м. Тростянець Сумської обл., 

тимчасово відступити від програмної концепції мовлення, передбаченої 

додатком 4 до ліцензії на мовлення НР № 01277-м від 16.02.2018.    



 

 

3. Затвердити на час карантинних та інших обмежувальних заходів в 

Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, 

програмну концепцію мовлення згідно з додатком до рішення.  

4. Зобов’язати КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ТРОСТЯНЕЦЬ», м. Тростянець Сумської обл., після 

завершення карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні 

дотримуватись програмної концепції, визначеної умовами ліцензії на мовлення 

НР № 01277-м від 16.02.2018.     

5. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення Національної ради  

08.12.2021 № 2023 

 

Програмна концепція мовлення 

КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ТРОСТЯНЕЦЬ»,  

м. Тростянець Сумської обл., на час карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 

 (ліцензія на мовлення НР № 01277-м від 16.02.2018)  

 

Загальний обсяг мовлення: 18 годин на добу; 

Частка програм власного виробництва: 9 годин 44 хвилини на добу, 54,1% від загального 

обсягу мовлення; 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва):  

15 годин 03 хвилини на добу, 83,61 % від загального обсягу мовлення; 

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 --- --- --- 

іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу 

--- --- --- 

 

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години 57 хвилин 

на добу, 16,39 % від загального обсягу мовлення; 

Формат: інформаційно-розважальний, фільмопоказ; 

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 

36 хвилин 

--- --- 

2 Культурно-мистецькі передачі 46 хвилин --- --- 

3 Науково-просвітницькі передачі 46 хвилин --- --- 

4 Освітні передачі --- --- --- 

5 
Розважальні передачі 

2 години  

33 хвилини 

--- --- 

6 Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, 

розраховані на дитячу аудиторію (час 

трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих 

каналів дитячого мовлення)  

1 година 

29 хвилин 

--- --- 

7 Підбірка музичних творів --- --- --- 

8 Фільмопоказ 2 години  

32 хвилини 

--- --- 

9 Передачі іншого тематичного спрямування 

(вказати тематичне спрямування) 

--- --- --- 

 

 

Начальник управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення   /підпис/ Олександр ДЯЧЕНКО 

 


