
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2531 

 

26.10.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 39 

 

 

Про заяву ФОП Попадинець Г.Ю., с. Лисичево 

Іршавського р-ну Закарпатської обл., щодо 

переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги (НР № 0917-п від 01.07.2011) 

 

 Розглянувши заяву Фізичної особи – підприємця Попадинець Ганни 

Юріївни, с. Лисичево Іршавського р-ну Закарпатської обл. (місце проживання 

фізичної особи-підприємця: с. Лисичево, буд. 208, Іршавського р-ну 

Закарпатської обл., 90150; керівник Ганна Юріївна Попадинець), про 

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0917-п від 

01.07.2011 у зв’язку зі збільшенням території розташування багатоканальної 

телемережі, кількості домогосподарств до 4274, кількості головних станцій, 

керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями 

Національної ради від 20.01.2010 № 2, від 23.02.2011 № 360, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити додатки 1, 5 (дата видачі додатків 01.07.2011) до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0917-п від 01.07.2011 Фізичної особи – 

підприємця Попадинець Ганни Юріївни, с. Лисичево Іршавського р-ну 

Закарпатської обл., у зв’язку зі збільшенням території розташування 

багатоканальної телемережі, кількості домогосподарств до 4274, кількості 

головних станцій, зазначивши: 

- кількість домогосподарств на території розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 4274; 

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі 

(розповсюдження програм) – с. Довге Іршавського р-ну та с. Керецьки 

Свалявського р-ну Закарпатської обл.; 

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретранслятора, передавача 

мультиплексу – вул. Пушкіна, 1, с. Довге Іршавського р-ну; вул. Головна, 49,  

с. Керецьки Свалявського р-ну Закарпатської обл.; 

2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 



провайдера програмної послуги, нарахувати Фізичній особі – підприємцю 

Попадинець Г.Ю., с. Лисичево Іршавського р-ну Закарпатської обл., плату за 

внесення змін до ліцензії, які: 

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення кількості 

головних станцій – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент 

прийняття рішення; 

2.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території 

розташування багатоканальної мережі, кількості домогосподарств – провести 

новий розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги з 

територією розташування (прийому) багатоканальної телемережі 

(розповсюдження програм) – с. Довге Іршавського р-ну та с. Керецьки 

Свалявського р-ну Закарпатської обл.) з урахуванням раніше сплаченої суми, 

коефіцієнта врахування територіальних особливостей розповсюдження 

програм: N= по 5, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати 

Фізичній особі – підприємцю Попадинець Г.Ю., с. Лисичево Іршавського р-ну 

Закарпатської обл., додатки 1, 5 до ліцензії провайдера програмної послуги   

НР № 0917-п від 01.07.2011. 

4.  При видачі переоформлених додатків 1, 5 до ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 0917-п від 01.07.2011 Фізичної особи – підприємця 

Попадинець Г.Ю., с. Лисичево Іршавського р-ну Закарпатської обл., додатки 1, 

5 (дата видачі додатків 01.07.2011) вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення, науково-

технічного і частотного розвитку. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Фартушного. 

 

 
Голова Національної ради              /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


