
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 889 

 

22.12.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 23  

 

Про виконання рішення Окружного адміністративного  

суду міста Києва від 12.07.2021, залишеного без змін  

постановою Шостого апеляційного адміністративного суду  

від 12.10.2021 та зміненого в частині постановою  

Верховного Суду від 11.05.2022 у справі 

№ 640/10758/21 (стосовно рішення Національної ради від 29.10.2020 № 1351  

«Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо продовження  

строку дії ліцензії провайдера програмної послуги 

(НР № 00016-п від 09.12.2010, МХ-1)») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

надійшла (вх. № 10/124 від 16.05.2022) постанова Верховного Суду від 

11.05.2022 у справі № 640/10758/21 за касаційною скаргою Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення на рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 12.07.2021 та постанови Шостого 

апеляційного адміністративного суду від 12.10.2021 у справі № 640/10758/21 за 

позовом ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, до Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення про визнання протиправним рішень в частині, 

зобов’язання вчинити дії, відшкодування шкоди. 

Постановою Верховного Суду від 11.05.2022 у справі № 640/10758/21 

поновлено виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва 

від 12.07.2021 та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 

12.10.2021 у справі № 640/10758/21, зупинене ухвалою Верховного Суду від 

24.11.2021, в частині, що не змінена. 

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.07.2021, 

залишеного без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду 

від 12.10.2021 у справі № 640/10758/21:  

- визнані протиправними та скасовані пункт 7 рішення та додаток 4 

«Значення вагового коефіцієнта, який враховує територію надання програмних 

послуг ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ» до рішення Національної ради від 

29.10.2020 № 1351 «Про заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо продовження 

строку дії ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00016-п від 

09.12.2010, МХ-1)»; 

- зобов’язано Національну раду зробити перерахунок ліцензійного збору 

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, за рішенням від 29.10.2020 № 1351 із застосуванням 
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вагового коефіцієнта, який враховує територію надання програмних послуг: 

N= 3000. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

Ліцензування провайдерів програмної послуги здійснюється виключно 

Національною радою відповідно до порядку та вимог, встановлених Законами 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» та «Про телебачення і радіомовлення», Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням 

Національної ради від 28 грудня 2011 року № 2979 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за № 351/20664 (далі - 

Положення), 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, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі 

змінами). 

Керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «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 (зі 

змінами), 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, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412 (зі 

змінами), враховуючи рішення Окружного адміністративного суду міста Києва 

від 12.07.2021, залишеного без змін постановою Шостого апеляційного 

адміністративного суду від 12.10.2021 та зміненого в частині постановою 

Верховного Суду від 11.05.2022 у справі № 640/10758/21, Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 29.10.2020 № 1351 «Про 

заяву ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії 

провайдера програмної послуги (НР № 00016-п від 09.12.2010, МХ-1)», 

виклавши в такій редакції: 

- у пункті 5: «територія розташування (прийому) багатоканальної 

телемережі (територія надання програмної послуги) – Україна»; 

- пункт 7: «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, 
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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), 

здійснити перерахунок ліцензійного збору ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, 

врахувавши: територію розповсюдження програм – Україна; кількість програм 

– 8, кількість вітчизняних програм – 8, ваговий коефіцієнт, який враховує 

територію надання програмних послуг: N= 3000, розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб (2197,00 грн) на момент ухвалення рішення 

Національної ради від 29.10.2020 № 1351». 

2. Скасувати додаток 4 «Значення вагового коефіцієнта, який враховує 

територію надання програмних послуг ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ» до рішення 

Національної ради від 29.10.2020 № 1351. 

3. Враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, додатки 1, 

3 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00016-п від 09.12.2010. 

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

програмної послуги НР № 00016-п від 09.12.2010 ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, 

додаток 1 (дата видачі додатка 01.11.2022) і додаток 3 (дата видачі додатка 

16.09.2021) вважаються недійсними і вилучаються. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської 

служби, юридичне. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 


