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                                                                                         ТОВ ТРК ЯТБ – це 
власне виробництво відеопродукції будь-якої складності: інформаційні сюжети, 
телепрограми, реклама, відеопродукція презентаційного характеру. Трансляція 

здійснюється в кабельних мережах «Воля», «Норма-4» на території Херсона та в 
області в кабельній мережі «Рубін». Аудиторія – 

233 515 абонентів за даними Ліцензії НР з питань телебачення і радіомовлення.
 Замовлення приймаються щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 до 18.00.

Телефони: (0552) 44-38-90, (050) 593-78-78-Світлана Карриєва
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Ціна на виробництво програм та реклами

Види продуції Ціна у грн.за 
виробництво
і трансляцію

Ціна у грн.
за 1 хв.
показу

Текстова реклама (оголошення) хрн. до 15 сек. 300.00 120.00-300.00
Інформація у біжучому рядку (до 15 слів) 45.00 120.00-300.00
Інформаційний сюжет, хрн. – до 3 хв. 3500.00 120.00-300.00
Політичний або рекламний сюжет, хрн. – 3 хв. 4500.00 120.00-300.00
Відеоролик інформ., привітання - хрн.-до 1 хв. 1500.00 120.00-300.00
Відеоролик креативний, хрн. – від 10 до 30 сек. договірна 120.00-300.00
Телепрограма (в студії), хрн. – до 30 хв. 8000.00 120.00-300.00
Відеопрограма (зйомки на виїзді) хрн.- до 10 хв  від 5000.00 120.00-300.00
Рекламна презентаційна програма, хр.–до 10 хв. договірна 120.00-300.00
Статична відеозаставка, хрн. – до 15 сек. 500.00 120.00-300.00
Заміна відео, титрів у готовій рекламі 250.00 -
Переозвучення реклами 150.00 -
                                                                                                   
Відеофільм хрн.-до 10 хв. від 10 000.00 120.00-300.00

Примітка: Якщо зйомки інформаційного сюжету чи інформаційного ролика продовжаться більше 3-х годин, - прайсова 
ціна за виробництво збільшиться.
Виїзд творчої групи для зйомок за межі Херсона оплачується окремо, згідно витрат на транспорт, відрядження, 
проживання і т. д.

Трансляція: 1 хвилина 120.00 грн. - у період з 00:00 годин до 06:00 годин
                      1 хвилина 180.00 грн. - у період з 06:00 годин до 18:00 годин
                      1 хвилина 300.00 грн. - у період з 18:00 годин до 24:00 годин


