
Додаток 2 

до рішення Національної ради  

24.05.2011 № 971 

 

Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики, нарахувати: 

 

1. Відповідно до прийнятого рішення від 19.01.2011 № 17 визначити ТОВ „ТРК 

„Глас”, м. Київ - плату за внесення змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу власників, оператора 

телекомунікацій, уточнення параметрів супутникового каналу мовлення – у 

розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору з 

урахуванням раніше сплаченої суми, врахувавши: середньодобовий обсяг 

мовлення – 24 години на добу, розмір мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення та зменшення розміру ліцензійного збору на 30% за 

програмне наповнення. 
 

2. Відповідно до прийнятого рішення від 26.01.2011 № 117 визначити 

Кіровоградській ОДТРК, м. Кіровоград - плату за внесення змін до ліцензій  

НР № 0875-м від 16.03.2009 та  НР № 0985-м від 19.01.2005, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна складу редакційної ради, 

керівника (ліцензія НР № 0875-м від 16.03.2009) – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення;  

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна складу редакційної ради, 

керівника (ліцензія НР № 0985-м від 19.01.2005) – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення;  

- не впливають на розмір ліцензійного збору: об’єднання ліцензій 

 НР № 0985-м від 19.01.2005 та НР № 0875-м від 16.03.2009  – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

  

3. Відповідно до прийнятого рішення від 09.02.2011 № 268 визначити ТОВ 

„ТРК „100 Відсотків”, м. Одеса - плату за внесення змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна юридичної та фактичної 

адрес, логотипа, власників, керівника, складу редакційної ради, оператора 

телекомунікацій, адреси головної станції, каналу мовлення, зменшення ресурсу 

багатоканальної телемережі – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне мовлення) з урахуванням 

раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 г/д, коефіцієнта врахування 

кількості   населення, яке проживає на території  розповсюдження  програм N-

400 – м. Одеса та N по – 5 для -  с. Крижанівка, с. Фонтанка, с. Корсунці,  

с. Іллічівка, с. Олександрівка, с. Ліски Комінтернівського району,  мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. 

 



 2 

4. Відповідно до прийнятого рішення від 16.02.2011 № 294  визначити ТОВ 

„Гравіс ”, м. Київ - плату за внесення змін до ліцензії, які:   

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору з 

урахуванням раніше сплаченої суми, врахувавши: середньодобовий обсяг 

мовлення – 24 години на добу, розмір мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення та збільшення розміру ліцензійного збору на 30% за 

програмне наповнення. 

 

5. Відповідно до прийнятого рішення від 02.03.2011 № 373 визначити ТОВ 

„Телекомпанія „ЕКО - ТВ”, м. Київ - плату за внесення змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна юридичної та фактичної 

адрес, складу власників, генерального директора,  адреси студії, параметрів 

супутникового каналу мовлення в частині поляризації, мови, якою вестимуться 

передачі – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору з 

урахуванням раніше сплаченої суми, врахувавши: середньодобовий обсяг 

мовлення – 24 години на добу, розмір мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення та збільшення розміру ліцензійного збору на 30% за 

програмне наповнення. 

 

6. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 560 визначити РК ТРК 

„Броди”, м. Броди Львівської обл. - плату за внесення змін до ліцензії які:  

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна керівника, зменшення 

обсягу мовлення, затвердження відрізків часу мовлення – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне 

мовлення з використанням 33 ТВК у м. Броди) з урахуванням раніше сплаченої 

суми, обсягу мовлення – 2 години на добу, коефіцієнту, який враховує 

територіальні особливості розповсюдження програм n-20, (територія 

розповсюдження програм – м. Броди та Бродівський район) розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення 

розміру ліцензійного збору на 30% за програмне наповнення. 

 

7. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 561 визначити ТОВ 

„ТРК „Пектораль”, м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл. - плату за внесення 

змін до ліцензії, які:  

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна відрізків часу мовлення – у 

розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;  

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне 

мовлення з використанням 23 ТВК у м. Орджонікідзе ) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення 6 г/д, коефіцієнта, який враховує 
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територіальні особливості розповсюдження програм n-10 

(територія розповсюдження програм – м. Орджонікідзе), розміру мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення та збільшення розміру 

ліцензійного збору на 30% за програмне наповнення. 

8. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 562 визначити КП 

„Павлоградська ТРК”, м. Павлоград Дніпропетровської обл. - плату за 

внесення змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна назви, логотипа, 

програмної концепції – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення кількості 

домогосподарств – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору 

(кабельне мовлення) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 

14 г/д, коефіцієнта врахування кількості   населення, яке проживає на території  

розповсюдження  програм N-50 – м. Павлоград,  мінімальної заробітної плати 

на момент прийняття рішення. 

 

9. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 582 визначити ТОВ 

„ТРО „Русское Радио” - Україна, м. Київ - плату за внесення змін до ліцензії, 

які: впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення потужності 

передавачів у м. Києві з 1,2 кВт до 2,0 кВт, у м. Севастополі з 0,1 кВт до  

0,2 кВт, збільшення території розповсюдження програм – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору з урахуванням: раніше сплаченої суми, 

обсягу мовлення по 24 год./добу, розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення: 

 - (ефірне мовлення) з використанням частоти 98,5 МГц  у м. Києві, з 

територією розповсюдження програм - м. Київ, м. Ірпінь (міськрада), райони: 

Баришівський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, 

Вишгородський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, 

Фастівський, коефіцієнт, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-300; 

- (ефірне мовлення) з використанням частоти 104,5 МГц  у м. Севастополі, з 

територією розповсюдження програм - м. Севастополь (міськрада), 

Бахчисарайський район, коефіцієнт, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-50.   

 

10. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 583 визначити ТОВ 

„ТРО „Русское Радио” - Україна, м. Київ - плату за внесення змін до ліцензії, 

які: впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення потужності 

передавачів у м. Сімферополі з 0,5 кВт до 1,0 кВт, у м. Харкові з 0,5 кВт до 1,0 

кВт, збільшення території розповсюдження програм – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору з урахуванням: раніше сплаченої суми, 

обсягу мовлення по 24 год./добу, розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення: 

- (ефірне мовлення) з використанням частоти 106, 1 МГц  у м. Сімферополі, з 

територією розповсюдження програм - м. Сімферополь (міськрада), райони: 



 4 

Бахчисарайський, Сімферопольський, коефіцієнт, який враховує 

територіальні особливості розповсюдження програм n-50; 

- (ефірне мовлення) з використанням частоти 88,0 МГц  у м. Харкові, з 

територією розповсюдження програм - м. Харків (міськрада), райони: 

Дергачівський, Зміївський, м. Люботин (міськрада), Нововодолазький, 

Харківський, Чугуївський, коефіцієнт, який враховує територіальні 

особливості розповсюдження програм n-200.   

 

11. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 587 визначити ТОВ 

„ТРК „Медіа Маркет” , м. Київ - плату за внесення змін до ліцензії, які: 

впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення потужності передавачів у 

м. Києві з 1,2 кВт до 2,0 кВт, у м. Сімферополі з 0,5 кВт до 1,0 кВт, збільшення 

території розповсюдження програм – провести новий розрахунок розміру 

ліцензійного збору з урахуванням: раніше сплаченої суми, обсягу мовлення по 

24 год./добу, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення: 

- (ефірне мовлення) з використанням частоти 96,4 МГц у м. Києві, з 

територією розповсюдження програм - м. Київ, м. Ірпінь (міськрада), райони: 

Баришівський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, 

Вишгородський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, 

Фастівський, коефіцієнт, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-300;  

- (ефірне мовлення) з використанням частоти 101,2 МГц  у м. Сімферополі, з 

територією розповсюдження програм -  м. Сімферополь (міськрада), райони: 

Бахчисарайський, Сімферопольський, коефіцієнт, який враховує територіальні 

особливості розповсюдження програм n-50. 

 

12. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 588 визначити ТОВ 

„ТРК „Медіа Маркет”, м. Київ - плату за внесення змін до ліцензії, які: 

впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення потужності передавачів у 

м. Харкові з 0,5 кВт до 1,0 кВт, збільшення території розповсюдження програм 

– провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне мовлення з 

використанням частоти 102,0 МГц у м. Харкові) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення  24 г/д, коефіцієнта, який враховує 

територіальні особливості розповсюдження програм n-200 (територія 

розповсюдження програм м. Харків (міськрада), райони: Дергачівський, 

Зміївський, м. Люботин (міськрада), Нововодолазький, Харківський, 

Чугуївський), розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення. 

 

13. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 603 визначити  ТОВ 

„Бойчук-студія”, м. Івано-Франківськ - плату за внесення змін до ліцензії, які: 

впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення потужності передавачів у 

м. Івано-Франківську з 0,1 кВт до 0,5 кВт, збільшення території 

розповсюдження програм – провести новий розрахунок розміру ліцензійного 

збору (ефірне мовлення з використанням частоти 101,3 МГц у м. Івано-
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Франківську) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення  24 

г/д, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження 

програм n-100 (територія розповсюдження програм м. Івано-Франківськ 

(міськрада), райони: Богородчанський, Галицький, Калуський, Коломийський, 

Надвірнянський, Тисменицький, Тлумацький), розміру мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення. 

 

14. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 612  визначити ТОВ 

„Інтелеком С ”, м. Київ - плату за внесення змін до ліцензії, які:   

 

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення ресурсу 

багатоканальної телемережі, кількості програм та загальної концепції 

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги) з 

урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта  врахування кількості   

населення, яке проживає на території  розповсюдження  програм 

(Святошинський район м. Києва)  N-100,  мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення. 

 

15. Відповідно до прийнятого рішення від 06.04.2011 № 678 визначити ТОВ 

телекомпанії  „Візит ”, м. Гадяч Полтавської обл. - плату за внесення змін до 

ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зменшення ресурсу 

багатоканальної телемережі, зміна власників – у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне мовлення) з урахуванням 

раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - 24 г/д, коефіцієнта  врахування 

кількості  населення, яке проживає на території  розповсюдження  програм  

(м. Гадяч Полтавської обл.)  N-10,  мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення. 

 

16. Відповідно до прийнятого рішення від 06.04.2011 № 681 визначити  

ДП „Дитяче телевізійне Агентство”, м. Хмельницький - плату за внесення змін 

до ліцензії, які: 

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна логотипа – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне 

мовлення з використанням 33 ТВК у м. Хмельницькому) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення 3 години 30 хвилин на добу, коефіцієнта, 
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який враховує територіальні особливості розповсюдження програм 

n-50  (територія розповсюдження програм – м. Хмельницький та 

Хмельницький район),  розміру мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення та зменшення розміру ліцензійного збору на 30% за 

програмне наповнення. 

 

17. Відповідно до прийнятого рішення від 06.04.2011 № 705 визначити ТОВ 

„ТРК„ Самарь ”, м.Новомосковськ Дніпропетровської обл. - плату за внесення 

змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення ресурсу 

багатоканальної телемережі, кількості програм та загальної концепції 

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги) з 

урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта  врахування кількості   

населення, яке проживає на території  розповсюдження  програм                               

(м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.)  N-25,  мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення. 

 

18. Відповідно до прийнятого рішення від 06.04.2011 № 709 визначити  

ПП „Телекомпанія СВС -ТВ”, м. Миргород Полтавської обл. - плату за 

внесення змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення ресурсу 

багатоканальної телемережі, кількості програм та загальної концепції 

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги) з 

урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта  врахування кількості   

населення, яке проживає на території  розповсюдження  програм                               

(м. Миргород Полтавської обл.)  N-10,  мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення. 

 

19. Відповідно до прийнятого рішення від 13.04.2011 № 774 визначити ТОВ 

„ТРК „Побутрадіотехніка  ”, м. Алушта АР Крим - плату за внесення змін до 

ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зменшення ресурсу 

багатоканальної телемережі, зміна організаційно-правової форми суб’єкта 

господарювання, організаційно-правової форми оператора телекомунікацій, та 

загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для 
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ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм – провести новий розрахунок розміру ліцензійного 

збору (провайдер програмної послуги) з урахуванням раніше сплаченої суми, 

коефіцієнта  врахування кількості   населення, яке проживає на території  

розповсюдження  програм (м. Алушта, АР Крим)  N-10,  мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення та збільшення розміру ліцензійного збору 

на 30% за програми іноземного виробництва. 

 

20. Відповідно до прийнятого рішення від 13.04.2011 № 785 визначити ТОВ 

„ЧТС ”, м. Чернівці – плату за внесення змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу власників, 

збільшення ресурсу багатоканальної телемережі, кількості програм та загальної 

концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам)  – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги) з 

урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта  врахування кількості   

населення, яке проживає на території  розповсюдження  програм                                

(м. Чернівці)  N-50,  мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення. 

 

21. Відповідно до прийнятого рішення від 13.04.2011 № 794 визначити ТОВ 

„ТРК „СМАРТ”, м. Вінниця – плату за внесення змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу 

багатоканальної телемережі, кількості програм та загальної концепції 

(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам), зміна керівника – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги) з 

урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта  врахування кількості   

населення, яке проживає на території  розповсюдження  програм (м. Вінниця)  

N-100,  мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та 

збільшення розміру ліцензійного збору на 30% за програми іноземного 

виробництва. 

 

22. Відповідно до прийнятого рішення від 13.04.2011 № 797 визначити ТОВ 

„МП „Незалежна телекомпанія „Норма – 4”, м. Херсон – плату за внесення 

змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу 

багатоканальної телемережі, кількості програм та загальної концепції 
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(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  збільшення території 

розповсюдження програм, кількості домогосподарств – провести новий 

розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги) з 

урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта  врахування кількості   

населення, яке проживає на території  розповсюдження  програм (м. Херсон)  

N-100,  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  

 


