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"Львів-ТБ" готує позов до Київського окружного адміністративного суду про визнання
протиправним рішення Нацради щодо визначення переможця на 4-годинне мовлення на
12 каналі Львова. Про це заявив в. о. директора телекомпанії Максим Ощіпко 5 жовтня
під час прес-конференції на тему: "Чому закривають комунальне телебачення Львівської
обласної ради". Прес-конференція відбулася за участи першого заступника голови
Львівської обласної ради Петра Колодія, голови комісії з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та комунальної власности Львівської обласної ради
Ярослава Качмарика, в. о. директора КП "Телекомпанія "Львів-ТБ" Максима Ощіпка.
4
жовтня 2011 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила
результати конкурсу на ефірне мовлення на 12 телевізійному каналі у Львові. Своїм
рішенням Нацрада забрала чотири години ефірного мовлення у комунального
підприємства "Телекомпанія "Львів-ТБ", засновником котрого є Львівська облрада,
статутним завданням якого було висвітлення діяльности депутатів місцевих рад та
інформування про це жителів Львівщини, висвітлення основних подій як політичного, так
і соціального характеру, що відбуваються у Львівській області та в Україні.
"Львів-ТБ" був одним із небагатьох ЗМІ, де львів'яни могли спостерігати прямі трансляції
сесій рад та чути правду від опозиційних до чинного режиму депутатів та політиків, –
зазначив свободівець Петро Колодій. – В ефірі цього каналу поширювали інформацію
про корупцію в органах влади, зокрема, на митниці, про знищення львівських лісів, про
тиск на підприємців, про наступ центральної влади на українську історичну пам'ять,
національні та соціальні права українців".
Як наголосив Петро Колодій, одночасно із цим рішенням Нацрада передала мовлення
Львівській обласній державній телерадіокомпанії, підпорядкованій центральній владі і
підконтрольній ОДА. Відтепер, очевидно, мешканці Львівщини не матимуть змоги у
прямому ефірі спостерігати за сесіями місцевих рад, слідкувати за діяльністю своїх
депутатів у радах.
За словами Ярослава Качмарика, обласна рада розцінює ситуацію із позбавленням
ліцензії "Львів-ТБ" як тиск на телекомпанію, на її колектив, зрештою – на Львівську
обласну раду.
"Це була системна, спланована кампанія на знищення підприємства, – зазначив депутат.
– І від цього постраждала насамперед територіальна громада Львівщини, яку обмежили
в праві на отримання інформації. Щодо колективу телекомпанії, то на разі він продовжує
працювати, комунальне підприємство забезпечене коштами на заробітну плату, і ми
спільно шукатимемо шляхи виходу із цієї ситуації, аби продукт "Львів-ТБ" виходив у світ".
"Конкурс на отримання 4-годинної аналогової ліцензії був чистою формальністю, –
зазначив Максим Ощіпко. – Наперед було зрозуміло, що члени Нацради вже ухвалили
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рішення. Попередньо був конкурс на цифрове мовлення, де зі всіх львівських
телекомпаній ліцензію отримала ЛОДТРК, тому ми були готові до подібного рішення.
Зараз ми готуємо позов до Київського окружного адміністративного суду про визнання
протиправним рішення Нацради про визначення переможця на 4-годинне мовлення на 12
каналі у Львові. Попри це, у нас є кілька варіантів подальшої діяльности "Львів-ТБ" в разі,
якщо рішення набуде чинности".
Довідка: Комунальне підприємство "Телекомпанія "Львів-ТБ" створене Рішенням сесії
Львівської обласної ради від 20.06.2000 року N312 "Про внесення змін до рішення
обласної ради від 9.12.1998 року N89 "Про регіональне телебачення" і діє згідно із
Законами України "Про підприємства в Україні" та "Про телебачення і радіомовлення".
Комунальне підприємство Телекомпанія "Львів-ТБ" отримало 7.06.2004 року в
Національній Раді телебачення та радіомовлення України ліцензію на право мовлення на
12-метровому каналі на Львів і Львівську область тривалістю 4 години на добу. З 2004
року КП "Телекомпанія "Львів-ТБ" здійснювало мовлення у обсязі 4 годин на добу щодня
згідно із ліцензією мовлення серії НР N1640 від 7.06.2004 року.
ТК "Львів-ТБ" виходила в ефір на "12" ТВК каналі щодня обсягом 4 години на добу.
Понеділок-п'ятниця: 06:00 – 08:00, 14:00 – 16:00, субота-неділя: 00:00 – 02:00, 06:00 –
08:00. 1 червня 2011 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення
вирішила не продовжувати ліцензію Комунальному підприємству "Телекомпанія
"Львів-ТБ" та виставила на конкурс 4 години на частоті 12 телевізійного каналу у Львові.
Прес-служба Львівської обласної організації ВО "Свобода"
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