
Технічні вимоги до відеоматеріалів для 
розміщення на телебаченні

для виробників контенту



Video HD 

Audio:

Codec PCM Little Endian

Sample rate 48000 Hz

Bit depth 16 bit

Channels 2 mono channel

Bitreate 768 Kbps per channel

Average Audio Level - 18 dBFS (-23 LUFS EBU R128)

Audio Peak Level < -15 dBFS

Video:

Container MXF

Codec XDCAM HD 50

Frame Rate 25 FPS

Interlacing Upper/Top field first

Frame size 1920x1080

Aspect Ratio 16:9

Pixel aspect ratio Square Pixel

Bitrate 50 Mbps

Compression Mode CBR

Frame Structure IBBPBBPBBPBB

Chroma subsampling 4:2:2



Логотипи:

Статичний логотип:
Розмір логотипу: 1920х1080 px  72 ррі.
Розмір логотипу в кадрі: у рамках «безпечної зони» по 
5% від розміру кадру з кожної сторони кадру 
Формат: RGB+Alpha. 

Динамічний логотип:
Розмір логотипу: 1920х1080 px  72 ррі.
Розмір логотипу в кадрі: у рамках «безпечної зони» 
по 5% від розміру кадру з кожної сторони кадру 
Формат: Послідовність зображень
(ХХХ00001…ХХХNNNNN) RGB+Alpha.

Жовтим кольором позначено зону можливого, 
виведення графічних елементів з ефірної 
апаратної телеканалу.



Субтитри:

Розміщення на екрані: 
- нижня частина екрану у рамках «безпечної зони» по 5% від розміру кадру з 
кожної сторони кадру; 

- поле (підложка, напівпрозорий бокс) субтитрів, відступ від нижнього краю 
екрану на 135px (пікселів);

- висота поля (підложки, напівпрозорого боксу) - 65px (пікселів) для одного 
рядка та 120px (пікселів) для двох рядків;

- ширина поля (підложки, напівпрозорого боксу) - ширше від тексту 
(найширшого рядка) на 50px (пікселів) з обох сторін;

Розміщення тексту:
-  текст субтитрів слід розміщувати по центру відведеного для відображення 
субтитрів поля.

Сірим  кольором позначено приклад для 
розміщення рядків та тексту субтитрів.



Субтитри:

Кількість літер на один рядок:
-  кожний рядок субтитрів - приблизно 35 літер (до 40 символів включно з 
пробілами).

Шрифти і відстані між літерами:
- рекомендований шрифт Akrobat SemiBold;
- розмір шрифта - 38пт;
- відстані між літерами - як в стандартних редакторах

Колір шрифту і фону:
-  блідий білий колір літер f2f2f2 на чорному напівпрозорому фоні (полі), з 
прозорістю 38%. Текст повинен бути без контуру, тіней чи ефектів

https://docs.google.com/document/d/1koVLyVVE6m4MnciHsjBUiV8_1YVYRUGoR
sK3WnvJGrc/edit 

Сірим  кольором позначено приклад для 
розміщення рядків та тексту субтитрів.

https://docs.google.com/document/d/1koVLyVVE6m4MnciHsjBUiV8_1YVYRUGoRsK3WnvJGrc/edit
https://docs.google.com/document/d/1koVLyVVE6m4MnciHsjBUiV8_1YVYRUGoRsK3WnvJGrc/edit


Додаткові вимоги щодо субтитрування:

Додатково:
- окрім виробленого контенту з субтитрами, необхідно 
надати програму без субтитрів;

- надати окремо текст субтитрів у текстовому файлі (.txt) з 
архітектурою вказаною в прикладі:

Приклад:

1
00:00:01,100 --> 00:00:06,300
Текст 
текст 

2
00:00:06,500 --> 00:00:15,400
Текст 
текст


