
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1172 

 

16.06.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 19 

 

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 01.01.2011 (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: бухгалтерської 

служби, 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  

 16.06.2011 № 1172 

 

 

Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики, нарахувати: 

 

1. Відповідно до прийнятих рішень від 02.03.2011 № 377, від 09.06.2011                       

№ 1114  для нарахування ліцензійного збору ТОВ „ТРК „Класик Радіо”,                       

м. Київ, за внесення змін до ліцензії НР№ 0687-м від 22.09.2008 визначити 

коефіцієнт, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм: 

 
№ 

з/п 

Частота/канал 

мовлення 

Територія розповсюдження програм Коефіцієнт 

врахування 

території 

1 89,3 МГц м. Харків, Дергачівський, Зміївський райони, 

м. Люботин (міськрада), Нововодолазький, 

Харківський, Чугуївський райони 

200 

2 104,6 МГц м. Маріуполь (міськрада), Володарський, 

Новоазовський, Першотравневий райони 

100 

3 107,1 МГц м. Хмельницький, Волочиський, Городоцький, 

Деражнянський, Красилівський, Летичівський, 

Старокостянтинівський, Старосинявський, 

Хмельницький, Ярмолинецький райони 

100 

 

2. Відповідно до прийнятих рішень від 16.02.2011 № 296, від 09.06.2011                       

№ 1114  для нарахування ліцензійного збору ТОВ „Гравіс”, м. Київ, за внесення 

змін до ліцензії НР № 1040-м від 30.11.2009  визначити коефіцієнт, який 

враховує територіальні особливості розповсюдження програм: 

 
№ 

з/п 

Частота/канал 

мовлення 

Територія розповсюдження програм Коефіцієнт 

врахування 

території 

1 41 ТВК м. Хмельницький  

та прилеглі райони: 

Хмельницький район, Красилівський район, 

Ярмолинецький район 

50 

2 40 ТВК м. Дунаївці та Дунаєвецький район 20 

3 37 ТВК м. Кам’янець-Подільський та Кам’янець-

Подільський район 

30 

4 23 ТВК м. Славута та Славутський район 20 

5 49 ТВК м. Волочиськ та Волочиський район 20 

6 4 ТВК м. Городок та Городоцький район 20 

7 5 ТВК м. Полонне та Полонський район 10 

8 43 ТВК м. Деражня та Деражнянський район 10 

9 46 ТВК м. Шепетівка та Шепетівський район 20 

10 49 ТВК смт Теофіполь та Теофіпольський район 10 

 

 



3. Відповідно до прийнятих рішень від 06.04.2011 № 681, від 24.05.2011                       

№ 971 (додаток 2 п. 16)  для нарахування ліцензійного збору ДП „Дитяче 

телевізійне Агентство”, м. Хмельницький, за внесення змін до ліцензії  

НР № 2000 від 27.12.2004  вважати: територію розповсюдження програм –  

м. Хмельницький та Хмельницька область та коефіцієнт, який враховує 

територіальні особливості програм  n – 200. 

 

4. Відповідно до прийнятих рішень від 13.04.2011 № 758, від 12.05.2011                       

№ 888 (додаток 4 п. 20)  для нарахування ліцензійного збору ДП Телекомпанія 

ПФ „Лотос”, м. Старокостянтинів, за видачу ліцензії провайдера програмної 

послуги  вважати: коефіцієнт врахування кількості населення на території 

розповсюдження програм N – 10. 

 

 
Заступник керівника апарату     /підпис/  А. Новицький 

 

Заступник начальника 

контрольно-аналітичного управління   /підпис/  О. Кривша 

 

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення    /підпис/  Л. Запорожець  

 

Начальник управління  

правового забезпечення      /підпис/  М. Пушкаренко 

 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

  

Начальник управління  

бухгалтерської служби – головний бухгалтер  /підпис/  Т. Стороженко 
 

 


