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Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа 
(Mass media) — преса (газети, журнали, книги), 

радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, 

звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, 

рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що 

поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та 

інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні 

якості, що їх об'єднують — звернення до масової 

аудиторії, доступність багатьом людям, 

корпоративний зміст виробництва і 

розповсюдження інформації. Термін мас медіа 

застосовується також до організацій, які 

контролюють ці технології, наприклад, 

телевізійних каналів або видавництв.[1][2] 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9C%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-dictionary-1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-dictionary-1
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В Україні діяльність ЗМІ регулюється законами 

«Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про 

рекламу», «Про телебачення та радіомовлення» 

та низкою інших. Разом із тим,в Україні діє 

чинний "Закон Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік "Про пресу та інші 

засоби масової інформації" від 01.08.1990 

року(див. документ ВР України №№ v15552400-

90, v15552400-90), в якому зазначено, що під ЗМІ 

розуміються - газети, журнали, теле - і 

радіопрограми... Про інтернет-видання взагалі 

мова не йдеться.  

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22
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Громадські медіа, часто пов'язані з 

«громадськими комунікаціями» та можуть 

приймати різні форми, можуть стосуватись 

різних груп людей та бути пов'язані з великим 

числом різних напрямків. В той же час, 

громадські медіа являють собою засіб для 

створення дискусії та залучення звичайних 

громадян, що об'єднані певними цілями. Головна 

риса громадських медіа в тому, що вони не 

залежать від комерційних тенденцій та 

популярних тем для обговорення. Це дозволяє 

створювати різні моделі громадських медіa, які 

можуть або пропонувати відкриту редакційну 

політику, або більш сфокусованy на залученні 

громадян. 
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У Тернополі працюють обласна державна 

телерадіокомпанія (телеканал «ТТБ», радіо 

«Лад» (71,03 MHz), обласне проводове радіо), дві 

комерційні телестудії («TV-4» та «ІНТБ»), а 

також дві комерційні радіостанції («УХ-радіо» 

(Українська хвиля), і «Радіо Такт»). Також у 

місті видається більше десятка газет, 

здебільшого тижневики. Журнали: «Тернопіль». 

З 2007 року в Тернополі видається 

всеукраїнський журнал «Своя музика». Свого 

часу в Тернополі також видавався журнал 

«Перехід IV». 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=TV-4&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%91
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4_IV&action=edit&redlink=1
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ТК «TV-4» - це 

регіональний 

мережевий мовник.  

Потенційна 

аудиторія: понад 1 

млн. глядачів. 

Територія 

мовлення: м. Тернопіль, 

Тернопільська обл., частина Львівської, 

Хмельницької, Івано-Франківської та Рівненської 

областей. 

Канали мовлення: 

 26, 31, 34, 41 ТВК 

Потужність передавачів: 

 1 кВт. – м. Тернопіль,  

по 3х100Вт. – м. Бережани,  м. Шумськ, м 

Бучач. 

Телекомпанія дотримується умов ліцензії за 

всіма параметрами. 

Фактичний обсяг мовлення відповідає 

зазначеному у ліцензії. 

Мовлення ведеться 100% українською мовою. 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

Провідним мовником ефірного телепростору 

Тернопілля є Тернопільська обласна державна 

телерадіокомпанія. ТОДТРК - це державне 

проводове радіо, обласне державне телебачення і 

молодіжне радіо "Лад".  

Заснована у березні 1940 з організацією 

обласного радіо. Обласне телебачення діє від 

квітня 1992, молодіжна радіостанція «Лад» — 

від серпня 1997. 

Тернопільська ОДТРК – це сучасна компанія 

з обсягом телевізійного мовлення на окремому 

каналі. 

В ефірі – тематичне розмаїття програм, 

включаючи інформаційні, публіцистичні, 

культурологічні, дитячі, спортивні і розважальні. 

Мовлення розраховане на різні вікові категорії. 

Програми ОДТРК останніми роками – 

переможці численних українських та 

міжнародних телерадіоконкурсів та фестивалів. 

Тернопільська ОДТРК вперше у системі 

відкрила музей становлення і розвитку компанії. 
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Цифрова апаратура, професійні 

висококваліфіковані кадри забезпечують окрім 

стовідсоткового виконання держзамовлення 

виробництво і трансляцію рекламного продукту. 

Якщо проводовому радіо в області 70 років, 

то обласне державне телебачення створене у 

1992 році для інформаційного утвердження у 

телепросторі ідей державотворення.  

Структура телерадіокомпанії: 

• адміністрація,  

• творче об'єднання програм радіо,  

• творче об'єднання програм телебачення,  

• цех радіо,  

• цех телебачення,  

• група енергетики та спецосвітлення,  

• господарсько-транспортна група.  
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Країна  Україна 

Місто 

трансляції 

Тернопіль 

Територія  Україна, східна частинаГаличини, 

 західне Поділля та південна Волинь 

Гасло "УХ-Радіо" — справді українська хвиля! 

Частота  Тернопіль — 101,1 FM 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
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Мова українська  

Вперше в 

ефірі 

20 грудня 1998 (13 років) 

Формат Українська національна сучасна музика 

 (англ. Ukrainian National TOP100) 

Адреса Україна, м.Тернопіль, вул. Руська, 

 52, 3-тій поверх, 

 e-mail: office@uhradio.com.ua, ( 

0352)550-101, 521—852 

Веб-

сторінка 

http://www.uhradio.fm 

http://www.uhradio.com.ua 

online.uhradio.com.ua 32 kbps 

online.uhradio.com.ua 128 kbps 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1998
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://www.uhradio.fm/
http://www.uhradio.com.ua/
http://online.uhradio.com.ua:8001/efir32.m3u
http://online.uhradio.com.ua:8001/efir.m3u
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Історія радіостанції  
Радіостанція “Лад” 71.03 Фм Тернопільської 

державної телерадіокомпанії розпочала 

мовлення 5 серпня 1997 року. Важливою 

сторінкою в історії нашого радіо була 

радіостанція “Клин”, з якої усе й розпочалося. А, 

власне, назва “Лад” – ідея Зубика Михайла 

Васильовича.  

адреса: 
 м. Тернопіль бульвар Т.Шевченка 17 

Тернопільська обласна державна телерадіо 

компанія 

частота: 71.3 fm 

тел. (0352) 52 33 87 

mail: fmradiolad@gmail.com 

Слухати | on line 
http://91.203.79.106:1023/listen.pls 

Веб-сайт: 
 http://www.locus.te.ua 

  

http://vk.com/write?email=fmradiolad@gmail.com
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.locus.te.ua
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Матеріали 

http://todtrk.com.ua/about 

http://vk.com/club12907100 

http://uk.wikipedia.org/wiki /УХ-Радіо 

https://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab
=wi 

http://todtrk.com.ua/about
http://vk.com/club12907100
http://uk.wikipedia.org/wiki
https://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=wi
https://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=wi

