
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 887 

 

12.05.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 15 

 

Про нарахування ліцензійного збору відповідно 

до прийнятих рішень Національної ради 

(про переоформлення ліцензії на мовлення 

та провайдера програмної послуги) 

 

У зв’язку із набранням чинності (оприлюдненням в Урядовому кур’єрі від 

15.04.2011 № 69) Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу 

або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера 

програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та 

видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, 

керуючись статтею 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”,  

статтями 17, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної служби 

статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України), 

Національна рада  

 

вирішила: 

1. На підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу 

або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної 

послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу 

дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі 

Методика) нарахувати, згідно з прийнятими рішеннями Національної ради про 

переоформлення ліцензії на мовлення та провайдера програмної послуги, 

ліцензійний збір  згідно з додатком. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансово-

економічне, контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення та 

правового забезпечення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради  

 12.05.2011 № 887 

 

 

 

Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики, нарахувати 

плату за зміни, які не впливають на розмір ліцензійного збору (зміна 

засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, 

організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо), відповідно до 

прийнятих рішень Національної ради від 19.01.2011 № 19, від  26.01.2011  

№ 119, від 09.02.2011 № 261, від 23.02.2011 № 330, від 30.03.2011№№ 569, 570, 

571, 575 від 13.04.2011 № 767 – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення. 
 

 

 

Заступник керівника апарату     /підпис/  А. Новицький 
 

Начальник  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/  О. Левчук  

  

Заступник начальника управління  

науково-технічного і частотного розвитку  /підпис/  О. Свістула 
 

Начальник управління  

правового забезпечення      /підпис/  М. Пушкаренко 
 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  

звітності – головний бухгалтер     /підпис/  Т. Стороженко 
 

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення    /підпис/  Л. Запорожець  
 

 


