
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1060 

 

01.06.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 17 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 10.08.2011 № 1445 

 

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” та 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 додатками 1, 2. 

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 1 

до рішення Національної ради  

                                                                                  01.06.2011 № 1060 

 

 

 

Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики, нарахувати плату 

за зміни, які  не впливають на розмір ліцензійного збору, відповідно до 

прийнятих рішень Національної ради від 06.04.2011 № 686, від 13.04.2011  

№ 787 – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення. 
 
 

Заступник керівника апарату      /підпис/                      А. Новицький 
 

Заступник начальника 

контрольно-аналітичного управління   /підпис/              О. Кривша 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення Національної ради  

                                                                               01.06.2011 № 1060 

 

 

 

Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики, нарахувати: 
 

 

1. Відповідно до прийнятого рішення від 26.01.2011 № 151                                          

нарахувати  ТОВ „ТРК „Еммануїл”, м. Київ –  ліцензійний збір  за внесення 

змін до ліцензії  НР № 0407-м від 22.01.2008,  які:   
 

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна параметрів супутникового 

каналу мовлення в частині супутникового ретранслятора - 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: обсяг мовлення –  

24 год./добу, n = 100, та розмір однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення. Зменшення розміру ліцензійного збору на 30% за 

програмне наповнення. 

 

2. Відповідно до прийнятого рішення від 02.03.2011 № 376                                          

нарахувати  ПП  ТРО „Українська хвиля”, м. Тернопіль -  ліцензійний збір  за 

внесення змін до ліцензії  НР № 1001-м від 19.12.2003,  які: 
 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення та  провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору з 

урахуванням раніше сплаченої суми, врахувавши: ефірне радіомовлення  

101,1 МГц у м. Тернополі, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення  –  12   годин  на добу,  

n = 100, та розмір однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення. Зменшення розміру ліцензійного збору на 30% за програмне 

наповнення. 

 

3. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 596                                          

нарахувати  ТОВ фірми „Волинь”, м. Київ, ліцензійний збір  за внесення змін до 

ліцензії НР № 0252-м від 25.06.2004,  які: 
 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору з 

урахуванням раніше сплаченої суми, врахувавши: ефірне мережне  

радіомовлення з 3 частот у 3 містах - 103,2 МГц у м. Кривому Розі та прилеглих 



районах (n=100), 106,4 МГц  у м. Миколаєві та прилеглих районах (n=100), 

101,6 МГц  у м. Черкасах та прилеглих  районах (n=50), Р= по 1,0 кВт, обсяг 

мовлення –  24   години  на добу,  та розмір однієї мінімальної заробітної плати 

на момент прийняття рішення. Зменшення розміру ліцензійного збору на 30% 

за програмне наповнення. 
 

 

Заступник керівника апарату      /підпис/                      А. Новицький 
 

Заступник начальника 

контрольно-аналітичного управління   /підпис/              О. Кривша 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


