
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 666 

 

04.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 

 

Про затвердження Пропозицій щодо 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 

 

 

Керуючись статтею 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», статтею 31 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення України», враховуючи План розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням 

Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (із змінами), зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589, проведений 

Національною радою аналіз охоплення мережами провайдерів програмної 

послуги прикордонних районів України або районів, які прилеглі до тимчасово 

окупованих територій України, з метою стимулювання розвитку мереж 

провайдерів програмної послуги на вищезазначених територіях, Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Затвердити пропозиції щодо 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, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 квітня 2011 р. № 412 (із змінами), що додаються. 

2. Направити це рішення до Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України для підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів 

України та подання його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 

України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю. 

 

 

 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

04.07.2019 № 666 

 

Пропозиції щодо 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 
 

1. Пункт 12 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, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 13.04.2011 № 412 (зі 

змінами), викласти в такій редакції:  

«12. Для можливості забезпечення населення програмною послугою в 

кабельних багатоканальних телемережах, ефірним аналоговим радіомовленням 

у населених пунктах, на території яких здійснювалась антитерористична 

операція, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України та/або 

районах і населених пунктах, території яких прилеглі до тимчасово окупованої 

території АР Крим та/або районах і населених пунктах, території яких 

знаходяться вздовж державного кордону України, визначені у додатку до цієї 

Методики, розмір ліцензійного збору зменшується на 70 відсотків.». 

З метою реалізації вищезазначених положень, є необхідним доповнити 

Методику додатком, який визначатиме перелік районів і населених пунктів, 

території яких прилеглі до тимчасово окупованої території АР Крим та райони і 

населені пункти, території яких знаходяться вздовж державного кордону 

України (додається). 
 

2. Після пункту 13 Методики доповнити новим пунктом 14 такого змісту: 

«14. За продовження строку дії ліцензії на мовлення розмір ліцензійного 

збору для телерадіоорганізацій зменшується на 90 відсотків на ефірне 

телерадіомовлення (окремо для кожного каналу/частоти) в АР Крим та                      

м.  Севастополь до моменту деокупації території АР Крим та м. Севастополь.». 

 

Начальник управління фінансової  

та бухгалтерської служби – головний бухгалтер  /підпис/     Т. Стороженко  

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю     /підпис/     Т. Мироненко  

 

Начальник управління ліцензування    /підпис/     Л. Запорожець 



Додаток 

до Методики  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

районів і населених пунктів, території яких прилеглі до тимчасово  

окупованої території АР Крим та м. Севастополя, та районів і населених 

пунктів, території яких знаходяться вздовж державного кордону України 
 

 

Вінницька область: 

Піщанський, Ямпільський, Могилів-Подільський райони, Могилів-Подільський 

(міськрада); 

 

Волинська область: 

Іваничівський, Володимир-Волинський, Любомльський, Шацький, Ратнівський, 

Любешівський райони, м. Володимир-Волинський;  

 

Житомирська область: 

Олевський, Овруцький, Народицький райони; 

 

Закарпатська область: 

Рахівський, Тячівський, Хустський, Виноградівський, Берегівський, 

Ужгородський, Перечинський, Великоберезнянський райони, Берегове 

(міськрада), Хуст (міськрада);  

 

Запорізька область: 

Бердянський, Приморський, Приазовський, Якимівський райони, Бердянськ 

(міськрада);  

 

Івано-Франківська область: 

Верховинський район; 

 

Київська область: 

м. Славутич; 

 

Львівська область: 

Турківський, Старосамбірський, Мостиський, Яворівський, Жовківський, 

Сокальський райони, Червоноград (міськрада);  

 

Миколаївська область: 

Очаківський,   Березанський райони, м. Очаків; 

 

 

 



Одеська область: 

Лиманський, Овідіопольський, Татарбунарський, Кілійський, Ізмаїльський, 

Ренійський, Болградський, Тарутинський, Саратський, Білгород-Дністровський, 

Біляївський, Роздільнянський, Великомихайлівський, Захарівський, 

Окнянський, Подільський, Кодимський райони, Біляївка (міськрада), Білгород-

Дністровський (міськрада), Іллічівськ (міськрада), м. Теплодар, м. Подільськ, 

м.  Ізмаїл, м. Южне;  

 

Рівненська область: 

Зарічненський, Дубровицький, Рокитнівський райони; 

 

Сумська область: 

Середино-Будський, Ямпільський, Глухівський,   Путивльський, Білопільський, 

Сумський, Краснопільський, Великописарівський райони, Глухів (міськрада); 

 

Харківська область: 

Золочівський, Дергачівський, Харківський, Вовчанський, Великобурлуцький, 

Дворічанський райони; 

 

Херсонська область: 

Генічеський, Голопристанський, Каланчацький, Новотроїцький, Скадовський, 

Чаплинський райони, Гола Пристань (міськрада);  

 

Чернівецька область: 

Сокирянський,  Кельменецький, Новоселицький, Герцаївський, Глибоцький, 

Сторожинецький, Вижницький, Путильський райони, м. Новодністровськ; 

 

 

Чернігівська область: 

Чернігівський, Ріпкинський, Городнянський, Сновський, Корюківський, 

Семенівський, Новгород-Сіверський райони, Новгород-Сіверський (міськрада).  
 


