
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 2132  

 

29.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 
Про заяву ПП «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, щодо 

продовження ліцензії провайдера програмної 

послуги (НР № 00253-п від 06.11.2006) 
 

26.08.2016 до Національної ради надійшла заява ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»,                

м. Київ, щодо продовження ліцензії провайдера програмної послуги                       

НР № 00253-п від 06.11.2006. 

Відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради             

від 06.11.2014 № 1187 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

ліцензії провайдера програмної послуги», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 28 листопада 2014 року за № 1520/26297, у заяві про 

продовження ліцензії провайдера програмної послуги вказується територія  

розташування (прийому) багатоканальної мережі. Методикою 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, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 412, що відповідає статті 31 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», визначено, що розмір 

ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної 

послуги багатоканальних кабельних мереж визначається на підставі розміру 

мінімальної заробітної плати та коефіцієнта врахування кількості населення, 

яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-

територіальної одиниці. 

Згідно з чинним законодавством адміністративно-територіальними 

одиницями визначено: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, 

райони в містах, селища і села. 

Отже, для нарахування розміру ліцензійного збору заявник повинен 

визначити адміністративно-територіальну одиницю, на території якої буде 

розташована багатоканальна телемережа. 

ПП «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, у заяві 

про продовження ліцензії провайдера програмної послуги вказало територію 

розташування (прийому) багатоканальної телемережі – м. Київ, в межах 

районів: Дарницького, Дніпровського, Святошинського та вулиць. 



  

Тобто, заявник чітко не визначив територію розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі, що відповідало б вимогам 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. 

Крім цього, під час опрацювання заявних документів від 26.08.2016           

вх. № 7/881 та додаткових документів від 07.09.2016 вх. № 16/5772 було 

виявлено недоліки, які унеможливлюють подальший розгляд питання про 

продовження ліцензії провайдера програмної послуги: 

- вилучити програму «Еспресо ТВ», оскільки ліцензія на супутникове 

мовлення ТОВ «Новини-ТВ» анульована рішенням Національної ради від 

14.04.2016 № 569; 

- у зв’язку з цим, уточнити ресурс багатоканальної телемережі, 

загальну кількість програм, кількість вітчизняних програм. 

Керуючись статтями 24, 29, 31, 40 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 13, 18, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій 

рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Методикою 

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, яка затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, Національна 

рада 
 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про заяву ПП «КИЇВСЬКІ ІНТЕРАКТИВНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, щодо продовження ліцензії провайдера 

програмної послуги (НР № 00253-п від 06.11.2006)» на наступне засідання у 

зв’язку з потребою доопрацювання.  

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/          О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


