
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2033 

 

05.12.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 34 

 

Про розгляд 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 

 

Розглянувши та обговоривши 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», 

що надійшов від Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

листом від 27.11.2019 № 4349/23/5, керуючись частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Погодити 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» із 

зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення до Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради У. Фещук. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

05.12.2019 № 2033 

 
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» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна 

рада) розглянула 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 вважає за необхідне висловити до нього наступні зауваження. 

Пунктом 12 проекту Змін, що вносяться 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 (далі – проект Змін), 

зокрема передбачається забезпечення населення програмною послугою в кабельних 

багатоканальних телемережах, ефірним аналоговим радіомовленням у населених пунктах, на 

території яких здійснювалась антитерористична операція. 

Пропонуємо пункт 12 проекту Змін викласти в такій редакції: 

«12. Для можливості забезпечення населення програмною послугою в кабельних 

багатоканальних телемережах, ефірним аналоговим радіомовленням та багатоканальним 

телевізійним мовленням у населених пунктах, на території яких здійснювалась 

антитерористична операція, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 2 грудня 2015 р. № 1275 (Офіційний вісник України, 2015, № 98, ст. 3367; 2019, 

№ 12, ст. 426), 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.». 

На підставі викладеного, Національна рада погоджує 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» із зауваженнями. 

 

 

Начальник управління радіочастотного ресурсу 

та технічного контролю      /підпис/ Т. Мироненко 

 

 

Начальник управління фінансової  

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

 


