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Зауваження 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до 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», що надійшов від  

Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до 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» та 

враховуючи пропозиції представників індустрії телебачення і радіомовлення 

щодо особливостей здійснення діяльності провайдерів програмної послуги 

суб’єктами малого бізнесу, вважає за необхідне висловити щодо нього певні 

зауваження. 

Так, таблицею № 2 до проекту Методики, зокрема передбачається 

встановити ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення або надання 

програмних послуг 
 тис. 

10 

до 20 (а також для провайдерів програмної послуги, що надають послугу 

на обмеженій території (санаторій, готель, пансіонат тощо), а також для 

ефірного радіомовлення ДХ, СХ, КХ діапазонів та діапазону (65,9-74,0) 

МГц; Інтернет-мовлення) 

15 20-50 

1000 Населення в межах території України 

 

Пропонуємо зазначені позиції викласти в такій редакції та доповнити 

новою позицією: 

 тис. 

5 
до 20 (а також для провайдерів програмної послуги, що надають послугу 

на обмеженій території (санаторій, готель, пансіонат тощо) 

15 
20-50 (а також для передавачів аналогового ефірного радіомовлення 

ДХ,СХ,КХ діапазонів та діапазону (65,9-74,0) МГц) 

1000 Населення в межах території України (у тому числі  

для технології ОТТ) 

3000 

Населення в межах території України (для ефірних  

цифрових багатоканальних телемереж) 



2 

 

Також пропонуємо у проекті Методики: 

у пункті 8: 

після слів «у розрахунок ліцензійного збору враховується тільки одна 

знижка;» доповнити словами «збільшується на 30 відсотків, якщо частка 

програм іноземного виробництва в загальному обсязі мовлення становить 

понад 30 відсотків.»; 

після слова «Знижка» доповнити словом «(надбавка)»; 

у пункті 11 цифри «70» замінити цифрами «80»; 

доповнити пунктом 13 такого змісту: 

«13. Для радіомовлення в ефірних цифрових багатоканальних телемережах 

ліцензійний збір зменшується на 90 відсотків.». 

 

 

Заступник начальника 

юридичного управління  /підпис/   О. Ніколаєнко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


