
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2108 

 

22.12.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про заяву ФОП КУСА С.Ф., м. Виноградів 

Закарпатської обл., щодо переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги (НР № 00505-п від 

07.11.2016, Виноградівський р-н) 

 

Розглянувши заяву ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КУСА СЕРГІЯ 

ФЕДОРОВИЧА, м. Виноградів Закарпатської обл. (місце проживання фізичної 

особи-підприємця: вул. Копанська, буд. 224-г, м. Виноградів  

Закарпатської обл., 90300; керівник Кус Сергій Федорович), про 

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00505-п від 

07.11.2016 у зв’язку зі зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору 

програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), мінімальної частки програм 

вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в 

мережі, керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», 

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

Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, 

затвердженим рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 (зі 

змінами), Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Переоформити додатки 1, 3 (дата видачі додатків 28.04.2020) до 

ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00505-п від 07.11.2016 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КУСА СЕРГІЯ ФЕДОРОВИЧА,  

м. Виноградів Закарпатської обл., у зв’язку зі зміною загальної концепції 

(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), 

мінімальної частки програм вітчизняного виробництва в загальній кількості 

програм, що ретранслюються в мережі, зазначивши в ліцензії: 

- загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам): мінімальна частка програм вітчизняного 

виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі – не 

менше 50%. 

2. Управлінню фінансової та 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, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі змінами), 

нарахувати ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ КУСУ С.Ф., м. Виноградів 

Закарпатської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на 

розмір ліцензійного збору: зміна загальної концепції (принципи, підстави) 

добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), мінімальної частки 

програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що 

ретранслюються в мережі – в розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на момент прийняття рішення. 

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

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ КУСУ С.Ф., м. Виноградів  

Закарпатської обл., додатки 1, 3 до ліцензії провайдера програмної послуги  

НР № 00505-п від 07.11.2016. 

4. При видачі переоформлених додатків 1, 3 до ліцензії провайдера 

програмної послуги НР № 00505-п від 07.11.2016 ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-

ПІДПРИЄМЦЮ КУСУ С.Ф., м. Виноградів Закарпатської обл., додатки 1, 3 

(дата видачі додатків 28.04.2020) вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 


