
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1345 

 

14.07.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 23 
 

 

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  

 14.07.2011 № 1345 

 

Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики, нарахувати: 

 

1. Відповідно до прийнятого рішення від 26.01.2011 № 116 визначити                      

Дніпропетровській ОДТРК, м. Дніпропетровськ, плату за внесення змін до 

ліцензії, які:  

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

редакційної ради, програмної концепції мовлення, приведення відрізків часу 

мовлення, зміна обсягу мовлення  та відрізків часу мовлення для 

розповсюдження програм проводового мовлення (УР-1) у м. Кривому Розі 

Дніпропетровської області – 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 з 

використанням 1,071 МГц у м. Дніпропетровську, 68,36 МГц у                                        

м. Дніпропетровську, 71,63 МГц у м. Кривому Розі, 69,38 МГц у м. Нікополі 

обсягом мовлення по 15 год. 20 хв. на тиждень (для кожного передавача) з 

урахуванням: раніше сплаченої суми, розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення, коефіцієнта врахування територіальної особливості 

розповсюдження програм n – по 10 (для кожного передавача), зменшення 

ліцензійного збору на 90%. 

 

2. Відповідно до прийнятого рішення від 26.01.2011 № 122 визначити                      

Луганській ОДТРК, м. Луганськ, плату за внесення змін до ліцензій                                

НР № 0081-м від 06.03.2007,  НР № 0706-м від 03.10.2008, які:  

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

редакційної ради, програмної концепції мовлення, зменшення обсягу мовлення 

у м. Луганську (частота 68,75 МГц), приведення відрізків часу мовлення 

(ліцензія НР № 0081-м від 06.03.2007) – 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 з 

використанням  69,65 МГц у м. Старобільську, 69,08 МГц у м. Ровеньках 

обсягом мовлення по 15 год. 20 хв. на тиждень (для кожного передавача) з 

урахуванням: раніше сплаченої суми, розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення, коефіцієнта врахування територіальної особливості 

розповсюдження програм n – по 10 (для кожного передавача), зменшення 

ліцензійного збору на 90%; 

 

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

редакційної ради, програмної концепції мовлення, приведення відрізків часу 

мовлення (ліцензія НР № 0706-м від 03.10.2008) – 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 з 

урахуванням: раніше сплаченої суми, розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення, зменшення ліцензійного збору на 90%: 

 

- (ефірне радіомовлення) з використанням 99,1 МГц у смт Біловодську  з 

обсягом мовлення 15 год. 20 хв. на тиждень, територія розповсюдження 

програм – смт  Біловодськ,  n-10; 

- (ефірне радіомовлення) з використанням 101,2 МГц у с. Зоринівці  з обсягом 

мовлення 15 год. 20 хв. на тиждень, територія розповсюдження програм –  

с. Зоринівка, Біловодський район, Міловський район, Марківський район,  n-20; 

- (ефірне радіомовлення) з використанням 101,6 МГц у смт Марківці  з обсягом 

мовлення 15 год. 20 хв. на тиждень, територія розповсюдження програм –  

смт Марківка,  n-10; 

- (ефірне радіомовлення) з використанням 102,4 МГц у смт Білолуцьку  з 

обсягом мовлення 15 год. 20 хв. на тиждень, територія розповсюдження 

програм – смт Білолуцьк,  n-10; 

 

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

НР № 0081-м від 06.03.2007,  НР № 0706-м від 03.10.2008 – у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

 

3. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 597 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 106,6 МГц  у м. Сімферополі) з урахуванням раніше 

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

територіальні особливості розповсюдження програм n-100 (територія 

розповсюдження програм – м.Сімферополь (міськрада), Сімферопольський, 

Бахчисарайський, Сакський райони), розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення та зменшення розміру ліцензійного збору на 30% за 

програмне наповнення. 

 

4. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 599 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 102,1 МГц  у м. Красноперекопську) з урахуванням 



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

територіальні особливості розповсюдження програм n-30 (територія 

розповсюдження програм – м. Красноперекопськ (міськрада), Джанкойський, 

Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський райони, м. Армянськ), 

розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та 

зменшення розміру ліцензійного збору на 30% за програмне наповнення. 

 

5. Відповідно до прийнятого рішення від 30.03.2011 № 602 визначити                      

ДП „Радіостанція „Зоря”, м. Запоріжжя, плату за внесення змін до ліцензії, які:  

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  зміна  прізвища та адреси 

проживання 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 107,0 МГц  у м. Запоріжжі) з урахуванням раніше 

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

територіальні особливості розповсюдження програм n-100 (територія 

розповсюдження програм – м. Запоріжжя (міськрада), Василівський, 

Вільнянський, Запорізький, Оріхівський райони), розміру мінімальної 

заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення розміру 

ліцензійного збору на 30% за програмне наповнення. 
 

6. Відповідно до прийнятого рішення від 06.04.2011 № 700 визначити                      

ТОВ фірми „Волинь”, 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, розміру мінімальної заробітної плати на 

момент прийняття рішення та зменшення розміру ліцензійного збору на 30% за 

програмне наповнення: 

(ефірне радіомовлення з використанням 100,8 МГц  у м. Севастополі) обсягу 

мовлення 24 г/д, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-50 (територія розповсюдження програм –  

м. Севастополь (міськрада) та Бахчисарайський район); 

(ефірне радіомовлення з використанням 106,9 МГц  у м. Феодосії) обсягу 

мовлення 24 г/д, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-30 (територія розповсюдження програм –                            

м. Феодосія (міськрада)); 

(ефірне радіомовлення з використанням 99,3 МГц  у м. Вінниці) обсягу 

мовлення 24 г/д, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-100 (територія розповсюдження програм –                      

м. Вінниця, райони: Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Липовецький, 

Літинський, Тиврівський); 

(ефірне радіомовлення з використанням 100,9 МГц  у м. Павлограді) обсягу 

мовлення 24 г/д, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-30 (територія розповсюдження програм –                             

м. Павлоград та райони: Васильківський, Павлоградський, Петропавлівський, 

Синельниківський, Тернівка (міськрада), Юр’ївський район); 



(ефірне радіомовлення з використанням 88,1 МГц  у м. Дніпропетровську) 

обсягу мовлення 24 г/д, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-200 (територія розповсюдження програм –                             

м. Дніпропетровськ (міськрада), Верхньодніпровський, Дніпропетровський,  

райони, Дніпродзержинськ (міськрада), Криничанський, Новомосковський, 

Петриківський райони); 

(ефірне радіомовлення з використанням 103,2 МГц  у м. Маріуполі) обсягу 

мовлення 24 г/д, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості 

розповсюдження програм n-100 (територія розповсюдження програм –                             

м. Маріуполь (міськрада), Володарський, Новоазовський, Першотравневий 

райони). 
 

7. Відповідно до прийнятого рішення від 16.02.2011 № 295 визначити                      

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

- не впливають на розмір ліцензійного збору:  уточнення  території 

розповсюдження програм – 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 35 ТВК у м. Києві) з урахуванням раніше сплаченої 

суми, обсягу мовлення 24 г/д, розміру мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення та збільшення розміру ліцензійного збору на 30% за 

програмне наповнення. 
Територія розповсюдження програм Коефіцієнт 

врахування території 

м.  Київ 300 

м. Біла Церква та Білоцерківський район, м. Бориспіль та 

Бориспільський район, м. Бровари та Броварський район,  

м. Васильків та Васильківський район, м. Ірпінь, м. Переяслав-

Хмельницький та Переяслав-Хмельницький район, м. Ржищів,  

м. Фастів та Фастівський район, Баришівський район, 

Бородянський район, Вишгородський район, Києво-

Святошинський район, Макарівський район, Миронівський 

район, Обухівський район 

200 

 
Заступник керівника аппарату     /підпис/  А. Новицький 
 

Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління   /підпис/  О. Кривша  
 

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 
 


