
Додаток  

до рішення Національної ради  

                06.07.2011 № 1305 

 

Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики, нарахувати: 

1. Відповідно до прийнятого рішення від 26.01.2011 № 138 визначити                      

ЗАТ регіональній телемовній компанії «Тоніс-Центр», м. Харків, плату за 

внесення змін до ліцензії, які:  

- впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна програмної концепції 

мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне 

мовлення з використанням 7 ТВК  у м. Харкові) з урахуванням раніше 

сплаченої суми, обсягу мовлення 18 г/д, коефіцієнта, який враховує 

територіальні особливості розповсюдження програм n-200 (територія 

розповсюдження програм – м. Харків), розміру мінімальної заробітної плати 

на момент прийняття рішення та збільшення розміру ліцензійного збору на 

30% за програмне наповнення. 

2. Відповідно до прийнятого рішення від 09.02.2011 № 269 визначити 

Редакції Сквирського районного радіомовлення Київської області 

(радіостудія «Шанс»), м. Сквира Київської області, плату за внесення змін до 

ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна  фактичної адреси, складу 

редакційної ради, відрізків часу, програмної концепції мовлення, зменшення 

кількості домогосподарств  – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  упорядкування (збільшення) 

обсягу мовлення  – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору 

(проводове мовлення з територією розповсюдження програм – м. Сквира та 

Сквирський район Київської обл.) з урахуванням раніше сплаченої суми, 

обсягу мовлення – 1 година на тиждень, коефіцієнта врахування кількості 

населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах 

адміністративно-територіальної одиниці N=10, розміру мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. Зменшення ліцензійного 

збору на 30% за програмне наповнення. 

3. Відповідно до прийнятого рішення від 23.02.2011 № 333 визначити                      

ТОВ „Теле-радіокомпанія „ Юніо Плюс”, м. Луганськ, плату за внесення змін 

до ліцензії, які:  

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

керівних та наглядових органів, позивних – 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 100,4 МГц  у м. Луганську) з урахуванням раніше 

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

територіальні особливості розповсюдження програм n-100 (територія 

розповсюдження програм – м. Луганськ (міськрада), Краснодонський, 
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Лутугинський, Слов’яносербський, Станично-Луганський), розміру 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення 

розміру ліцензійного збору на 30% за програмне наповнення. 

4. Відповідно до прийнятого рішення від 02.03.2011 № 381 визначити 

Черкаській ОДТРК, м. Черкаси, плату за внесення змін до ліцензій  

НР № 2390 від 22.11.2005,  НР № 0843-м від 06.02.2009, НР № 1052-м від 

28.01.2005, які:   

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

концепції мовлення, уточнення території на 43 ТВК у м. Черкасах (ліцензія 

НР № 2390 від 22.11.2005) – 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 з урахуванням: раніше сплаченої суми, розміру мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення, зменшення ліцензійного збору на 90%: 

 - (ефірне мовлення) з використанням 26 ТВК у смт Буках  з обсягом 

мовлення 6 г/д, територія розповсюдження програм – смт Буки, 

Маньківський, Жашківський, Лисянський, Тальнівський райони n-30; 

- (ефірне мовлення) з використанням 33 ТВК у с. Озірній  з обсягом мовлення 

24 г/д, територія розповсюдження програм – с. Озірна та Звенигородський 

район n-10; 

- (ефірне мовлення) з використанням 35 ТВК у с. Орловці  з обсягом 

мовлення 6 г/д, територія розповсюдження програм – с. Орловець,  

м. Городище та Городищенський район n-10; 

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

концепції мовлення, відрізків часу мовлення, уточнення території на 43 ТВК 

у м. Черкасах (ліцензія НР № 0843-м від 06.02.2009) – 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 з урахуванням: раніше сплаченої суми, розміру мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення, зменшення ліцензійного збору на 90%: 

 - (ефірне мовлення) з використанням 26 ТВК у смт Буках  з обсягом 

мовлення 18 г/д, територія розповсюдження програм – смт Буки, 

Маньківський, Жашківський, Лисянський, Тальнівський райони n-30; 

- (ефірне мовлення) з використанням 35 ТВК у с. Орловці  з обсягом 

мовлення 18 г/д, територія розповсюдження програм – с. Орловець,  

м. Городище та Городищенський район n-10; 

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

концепції мовлення (ліцензія НР № 1052-м від 28.01.2005) – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;  

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

НР № 2390 від 22.11.2005,  НР № 0843-м від 06.02.2009, НР № 1052-м від 

28.01.2005 - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення. 
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5. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 598 визначити                      

ДП «ТРК «Центр», м. Сімферополь, АР Крим, плату за внесення змін до 

ліцензії, які:  

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

адрес – 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 103,5 МГц  у м. Євпаторії) з урахуванням раніше 

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

територіальні особливості розповсюдження програм n-30 (територія 

розповсюдження програм – м. Євпаторія), розміру мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення та зменшення розміру ліцензійного 

збору на 30% за програмне наповнення. 

6. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 600 визначити                      

ДП «ТРК «Центр», м. Сімферополь, АР Крим, плату за внесення змін до 

ліцензії, які:  

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

адрес – 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 101,6 МГц  у м. Алушті) з урахуванням раніше 

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

територіальні особливості розповсюдження програм n-20 (територія 

розповсюдження програм – м. Алушта), 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 № 601 визначити                      

ДП «ТРК «Центр», м. Сімферополь, АР Крим, плату за внесення змін до 

ліцензії, які:  

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

адрес, місцезнаходження передавача – 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 105,5 МГц  у м. Джанкої) з урахуванням раніше 

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

територіальні особливості розповсюдження програм n-10 (територія 

розповсюдження програм – м. Джанкой), розміру мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення та зменшення розміру ліцензійного 

збору на 30% за програмне наповнення. 

8. Відповідно до прийнятого рішення від 06.04.2011 № 702 визначити  КП 

Редакції Кельменецького районного радіомовлення, смт Кельменці 

Чернівецької області, плату за внесення змін до ліцензії, які:   
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- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна  юридичної та фактичної 

адрес, складу керівних та наглядових органів, оператора телекомунікацій, 

відрізків часу, програмної концепції мовлення, зменшення кількості 

домогосподарств  – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення; 

- впливають на розмір ліцензійного збору:  упорядкування (збільшення) 

обсягу мовлення  – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору 

(проводове мовлення з територією розповсюдження програм – смт Кельменці 

та Кельменецький район Чернівецької обл.) з урахуванням раніше сплаченої 

суми, обсягу мовлення – 45 хвилин на тиждень, коефіцієнта врахування 

кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в 

межах адміністративно-територіальної одиниці N=10, розміру мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. Зменшення ліцензійного 

збору на 30% за програмне наповнення. 

9. Відповідно до прийнятого рішення від 06.04.2011 № 697 визначити                      

ТОВ «ТРК  Праймедіа», м. Львів, плату за внесення змін до ліцензії, які:  

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна  позивних, директора – 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 102,1 МГц у м. Львові) з урахуванням раніше 

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

територіальні особливості розповсюдження програм n-100 (територія 

розповсюдження програм – м. Львів), розміру мінімальної заробітної плати 

на момент прийняття рішення та збільшення розміру ліцензійного збору на 

30% за програмне наповнення. 

10. Відповідно до прийнятого рішення від 13.04.2011 № 783 визначити  ТОВ 

«Радіо Слобожанщини», м. Харків, плату за внесення змін до ліцензії, які:   

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  у зв’язку з уточненням 

оператора телекомунікацій, зменшенням обсягу 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 

(проводове мовлення) з урахуванням: коефіцієнта врахування кількості 

населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах 

адміністративно-територіальної одиниці, території розповсюдження програм 

– Харків, N=400,  Харківський район – N=50, Богодухівський район – N=10, 

Зачепилівський район – N=5, Коломацький – N=5, раніше сплаченої суми, 

обсягу мовлення – 6 годин 15 хвилин на тиждень, розміру мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення. Зменшення ліцензійного 

збору на 30% за програмне наповнення. 

11. Відповідно до прийнятих рішень від 30.03.2011 № 582 та від 24.05.2011  

№ 971 для нарахування ліцензійного збору ТОВ „ТРО „Русское Радио” – 

Україна”, м. Київ, з використанням частоти 98,5 МГц у м. Києві, вважати 
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територію та коефіцієнт, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм: 
 

№ 

з/п 

Частота/ 

канал 

мовлення 

Територія розповсюдження програм Коефіцієнт 

врахування 

території 

1 98,5 

МГц 

м.  Київ 300 

 м. Ірпінь (міськрада), райони: Баришівський, 

Бориспільський, Бородянський, Броварський, 

Васильківський, Вишгородський, Кагарлицький, 

Києво-Святошинський, Макарівський, Фастівський 

100 

 

12. Відповідно до прийнятих рішень від 30.03.2011 № 587 та від 24.05.2011  

№ 971 для нарахування ліцензійного збору ТОВ „ТРК „Медіа Маркет”,  

м. Київ, з використанням частоти 96,4 МГц у м. Києві, вважати територію та 

коефіцієнт, який враховує територіальні особливості розповсюдження 

програм: 
 

№ 

з/п 

Частота/ 

канал 

мовлення 

Територія розповсюдження програм Коефіцієнт 

врахування 

території 

1 96,4 

МГц 

м.  Київ 300 

 м. Ірпінь (міськрада), райони: Баришівський, 

Бориспільський, Бородянський, Броварський, 

Васильківський, Вишгородський, Кагарлицький, 

Києво-Святошинський, Макарівський, Фастівський 

100 

 

Заступник керівника апарату                                          /підпис/                 А. Новицький 
 

В.о. заступника начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/           П. Бочек 
 

Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку                                                      /підпис/                   Т. Мироненко 
 

Начальник  

управління правового забезпечення                           /підпис/                    М. Пушкаренко 
 

Начальник управління  

ліцензування телерадіомовлення                               /підпис/                     Л. Запорожець 
 

Начальник управління  

бухгалтерської служби – головний бухгалтер         /підпис/                     Т. Стороженко 
 

 


