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Про нас 
 
Організація офіційно зареєстрована 19.07.2013 р. За час діяльності 

громадської організації її члени взяли участь у понад 25 суспільних, 
дослідницьких, творчих, наукових проектах, а також виступили 
співорганізаторами дванадцяти проектів. 

Члени організації мають понад шістнадцятирічний досвід у 
проведенні суспільних заходів різних типів, відповідну освіту, володіють 
необхідними знаннями і навичками з реалізації проектів у різних сферах 
громадського життя. 

Для діяльності організації учасники використовують власні 
персональні комп’ютери та оргтехніку, а також приміщення. Укладені 
договори на використання приміщень для проведення різних заходів з 
Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень, 
Львівською національною академією мистецтв. 

 
Наша місія 
  
Сприяння розвитку громадянського суспільства на всіх рівня і у всіх 

проявах. 
 
Наша команда 
 
 

 

 

Уляна Щурко 
Голова ГО «ЦСІ», експерт з питань освіти та 
культури 
tulyanash@gmail.com 
 

 

Олеся Дацко 
Експерт з питань розвитку творчих індустрій, 
формування культурної політики держави, 
гуманітарних чинників економічної безпеки, 
розвитку місцевого самоврядування 
olesyadatsko@gmail.com 
 
 
 

 

mailto:tulyanash@gmail.com
mailto:olesyadatsko@gmail.com
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Марія Флейчук 
Експерт з протидії тінізації економіки та корупції, 
економічної безпеки держави, світового 
господарства і  міжнародних  економічних 
відносин 
fleychukm@gmail.com 
 

 

Олександра Мокій 
Експерт з питань інноваційного розвитку, 
стратегічного управління, трансферу технологій, 
екологічної складової технологічного прогресу, 
організаційного розвитку, адміністративного та 
інноваційного менеджменту 
sasha.a.m@gmail.com 
 

 

Ганна Антонюк 
Експерт з питань продовольчої безпеки, 
розвитку сільських територій, формування 
агропродовольчих кластерів та підтримки 
кластерних ініціатив 
hanna.antonyuk@gmail.com 

 
 

 

Іван Щурко 
Експерт з питань урбаністики, охорони 
культурної спадщини 
ivansh1711@gmail.com 
 
 
 
 

 

Ольга Матійчук 
Експерт з питань освіти та соціально-
економічного розвитку. 
omatiychuk@gmail.com   

 

mailto:fleychukm@gmail.com
mailto:sasha.a.m@gmail.com
mailto:hanna.antonyuk@gmail.com
mailto:ivansh1711@gmail.com
mailto:omatiychuk@gmail.com
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Освіта і наука 

  
 

22 травня 2015 р. проведено ІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку: 
Україна в сучасному світі». 

27 листопада 2015 р. проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Соціокультурна діяльність: стан, проблеми, перспективи 
розвитку»: http://www.socialinnovation.org.ua/UserFiles/File/Conference_ 
November_2015.pdf  

У 2015 р. експерти ГО «ЦСІ» взяли участь у підготовці таких 
аналітичних матеріалів: 

1. Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у 
процесі реформи адміністративно-територіального устрою України: 
Аналітична записка http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/01.07._ 
Mokiy_Datsko_AZ-36836.pdf. 

2. Дисбаланси та диспропорції внутрішнього  ринку України в умовах 
військових дій на Донбасі: аналітична доповідь (співавтор) 
http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AD_Vnytrishniy_runok_2015.pdf. 

3. Аналітична доповідь до Щорічного послання Президента України 
до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище 
України в 2015 році». 
 

Культура і мистецтво 

  

http://www.socialinnovation.org.ua/UserFiles/File/
http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/01.07._%20Mokiy_Datsko_AZ-36836.pdf
http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/01.07._%20Mokiy_Datsko_AZ-36836.pdf
http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AD_Vnytrishniy_runok_2015.pdf
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У 2015 р. виступили співорганізаторами таких мистецьких проектів: 
24 липня – 2 серпня 2015 р. XVІІІ Міжнародний пленер 

художнього текстилю «Переплетіння», с. Дора (присілок м. 
Яремча) Івано-Франківської обл. У пленері взяли участь мистецтвознавці, 
етнологи, художники, дизайнери-модельєри, музейники і студенти з 
України, Польщі, Молдови та Росії.  http://www.socialinnovation.org.ua/ 
UserFiles/File/plener.pdf 

13 липня 2015 р. І етап українсько-польського фото-проекту 
«Альбом з давніх часів», (Краків-Мєхув-Крініца-Вєлічка-Жегєстов, 
Польща), в якому взяли участь 53 дитини з України. За фінансової 
підтримки Євросоюзу https://www.facebook.com/events/1675250772705 
222/ 

28 грудня 2015 р. – 6 січня 2016 р. II етап українсько-
польського фотопроекту «Альбом з давніх часів». м. Львів, що 
завершився виставкою робіт учасників в Палаці мистецтв. За 
партнерства з ЛОДА https://www.facebook.com/events/704881232982091/ 

 

Робота з молоддю 

 
 
Просвітницький проект «Соціалізація підлітків сиріт». Мета 

проекту – підвищити рівень соціалізації вихованців інтернатів. У ході 
проекту буде проведене навчання для таких дітей у інтернатах 
Львівської області, яке сприятиме підвищенню обізнаності дітей-сиріт 
щодо їхніх прав і пільг, рівня їх фінансової грамотності; інформуванню 
щодо можливостей подальшого навчання і отримання роботи; дозволить 
подолати страхи, пов’язані з закінченням інтернату і надасть впевненості 
у власних силах. Здійснено два виїзди в Червоноградську 
загальноосвітню школу інтернат І-ІІІ ст. і Бориславську загальноосвітню 
школу інтернат І-ІІІ ст. для дітей з хронічними захворюваннями органів 
травлення. Детальніша інформація за посиланням 
https://www.facebook.com/socialinnovation.org/ 
 
 

http://www.socialinnovation.org.ua/%20UserFiles/File/plener.pdf
http://www.socialinnovation.org.ua/%20UserFiles/File/plener.pdf
https://www.facebook.com/events/1675250772705%20222/
https://www.facebook.com/events/1675250772705%20222/
https://www.facebook.com/events/704881232982091/
https://www.facebook.com/socialinnovation.org/
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Територіальний розвиток 

  
 
21 листопада 2015 року, разом з представниками громад сіл 

Довголука, Воля-Довголуцька та Монастирець Стрийського району (у 
співпраці з ГО «Реформи разом», ініціативною групою “Розвиток громад 
Львівщини” спільно з благодійним фондом “Ми – єдина родина”, 
Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень 
у м.Львові, за підтримки “Української регіональної платформи 
громадських ініціатив”, що  адмініструється ГО «Центр «Жіночі 
перспективи», та за фінансової підтримки представництва Європейського 
Союзу в Україні) провели робочу зустріч задля обговорення перспектив 
створення Стратегії Грабовецької об’єднаної територіальної громади. 

 
Співпраця з органами державної влади 

 

  
 
У 2015 р ГО ЦСІ стала співініціаторами: 
- розробки Положення про Державну інспекцію архітектурно-

будівельного контролю в місті Львові; 
- створення робочої групи при Львівській ОДА з вирішення проблем 

незаконних будівництв у місті Львові. Детальніша інформація за 
посиланням (http://zik.ua/news/2015/10/26/u_loda_proanalizuyut_nezakon 
ni_zabudovy_lvova_shchodo_yakyh_porusheno_kryminal_636972). 

- створення тимчасової погоджувальної комісії з вирішення спорів у 
сфері містобудування в місті Львові. Детальніша інформація за 

http://zik.ua/news/2015/10/26/u_loda_proanalizuyut_nezakon
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посиланням http://www8.cityadm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(Search 
ForWeb)/A45CE7677C2F7F43C2257EE50054AB45?OpenDocument) 

- низки перевірок з дотримання пам’яткоохоронного законодавства 
при здійсненні будівництва у місті Львові, зокрема Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією, відділом охорони культурної 
спадщини Львівської ОДА, внаслідок чого видано низку приписів на 
заборону здійснення незаконних будівельних робіт, які несуть загрозу 
знищенню об’єктів історико-культурної спадщини. 

Члени ГО ЦСІ є постійними представниками від громадськості у 
роботі постійно діючої робочої групи при Прокуратурі Львівської області з 
розслідування злочинів у сфері містобудування. Детальніша інформація 
за посиланням (http://www.gazeta.lviv.ua/news/2015/08/07/46459, 
http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=4266). Крім того, є 
співпозивачами у низці судових процесів щодо захисту культурної 
спадщини, зокрема щодо визнання незаконним розпорядження голови 
Львівської ОДА щодо ліквідації Державного історико-архітектурного 
заповідника у місті Львові.  

Олеся Дацко та Іван Щурко взяли активна участь у публічних 
дебатах: «Самоврядування і самобуди: чи вистачить повноважень новій 
Львівській міськраді, щоб побороти корупцію і протекціонізм у 
будівництві?»  

У 2015 р. заступник голови ГО ЦСІ Олеся Дацко обрана заступником 
голови громадської ради при Львівській ОДА. 

ГО ЦСІ здійснювала системний моніторинг законопроектів у сфері 
децентралізації, зокрема, пропозиції експертів ГО надіслані ВРУ, КМУ, 
Президенту України, Конституційному суду України, Венеційській комісії.  

Звернення до Конституційного суду України, опубліковане на сайті 
КСУ: http://ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=281464. В конституційному 
огляді України (про зміни до Конституції України) 
http://nbuviap.gov.ua/images/konstutyciynuy_proces/2015/kp1-2.pdf. 

Також розроблено та розіслано рекомендації та зауваження до таких 
законопроектів: 

1. Закону України «Про засади державної регіональної політики» 
4069а від 13.06.2014 

2.  Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» (1915 від 02.02.2015); 

3. Закону України «Про органи самоорганізації населення (далі ОСН)» 
(подані Мінрегіонбудом, на сайті без номера реєстраці ВРУ 

4.  Закону України «Про органи самоорганізації населення» № 2466  
5. Закону України «Про загальні збори (конференції) членів 

територіальної громади за місцем проживання»  

http://www8.cityadm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(Search%20ForWeb)/A45CE7677C2F7F43C2257EE50054AB45?OpenDocument)
http://www8.cityadm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(Search%20ForWeb)/A45CE7677C2F7F43C2257EE50054AB45?OpenDocument)
http://www.gazeta.lviv.ua/news/2015/08/07/46459
http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=4266
http://ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=281464
http://nbuviap.gov.ua/images/konstutyciynuy_proces/2015/kp1-2.pdf
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6. Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання корупції у сфері земельних відносин» № 1906 
від 02.02.2015) 

7. Законопроект про внесення змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади (реєстр. № 2217а від 15 липня 2015 року) 

8. Проекту Стратегії розвитку Львівської області 
9. Проекту Стратегії розвитку культури міста Львова 
 
Комунікація та підвищення кваліфікації 
 

   
 

 

 
У 2015 р. представники ГО «Центр суспільних інновацій» взяли 

активну участь у комунікаційних заходах, серед них найважливіші: 
1. Тренінг "Комунікаційна діяльність НУО: принципи, засоби, 

результати" 24 квітня 2015р. організатор «Фонд відродження». 
2. Науковий семінар кафедри міжнародної інформації НУ «Львівська 

політехніка» Відкритого дискусійного клубу на тему: «Стратегія сталого 
розвитку: методологія, напрацювання, перспективи». НУ «Львівська 
політехніка». Громадська рада при ЛОДА, ГО «Центр Експерт-група» 29 
квітня 2015 р. 

3. Відкрита лекція–дискусія д-ра Маркуса Бранда в рамках UCU Rule 
of Law Lecture Series «Процес конституційної реформи 2015 р. в Україні: 
процедурні та змістовні виклики з позиції спостерігача». 27 серпня 2015 
р. УКУ, Львів Лектор: Маркус Бранд - Радник із питань демократичного 
врядування Програми розвитку ООН в Україні. 

4. Спеціалізований семінар «Експортні можливості для МСБ» 15 
вересня 2015 р. в місті Львові у приміщенні готелю Reikartz Дворжец 
Львів, за адресою вул. Городоцька, 107. 

5. Великий саміт «Лідерство, розвиток, успіх» у м. Львові 19 
вересня 2015р. 

6. Круглий стіл «Соціально-економічні орієнтації та очікування 
економічно активного населення України та представників бізнес 
середовища». 01 жовтня 2015 року, м. Львів, ЛОДА. 
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7. Публічні дебати: «Децентралізація та самобуди: чи вистачить 
повноважень новій Львівській міськраді, щоб побороти корупцію і 
протекціонізм у будівництві? 5 жовтня 2015 р., Львів, Прес-клуб. 

8. Публічні дебати «Якою має бути модель управління об’єднаної 
територіальної громади». 8 жовтня 2015 року , м. Київ. 

9. Презентація проекту «Громади в дії» 4 листопада 2015р. Перша 
Львівська Медіатека. Проект «Громади в дії» («Sustainable Civil Society- 
Sustainable City Future») здійснюється в рамках Програми ЄС 
«Neighbourhood Civil Society Facility 2012 and Non-State Actors and Local 
Authorities in Development (NSA&LA) 2012 and 2013». 

10. Зустріч-дискусія з Девідом Пеком (Нідерланди) 12 листопада 
2015, Перша Львівська Медіатека, тема - «Ресурси, сміття та можливості 
– шлях майбутнього, який пропонує циркулярна економіка». 

11. Тренінг-лекція д-ра Ендрю Сілі, виконавчого Віце-президента 
Центру Вудро Вілсона (Вашингтон, США) на тему «Аналітичні 
центри: стратегія політичного впливу». 23 листопада в Академічному 
корпусі УКУ.   

12. Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) 
«Поліпшення регуляторного середовища регіону» Львів 15 грудня 
2015 р.  
 

Наші фінанси 

 
 

Про нас у пресі 
1. Підтримка Народного дому «Збоїща» http://klaster.in.ua/zvit-2014-

v-tsyfrakh-ta-emotsiyakh/ 
2. У Львові таки піднімуть вартість проїзду в маршрутках 

http://www.gazeta.lviv.ua/news/2015/04/02/41442 
3. Виступ на сесії ЛМР 14.07.2015. Відео: 

https://www.facebook.com/anna.bilykivska/videos/855886757860170/ 
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http://afishalviv.net/institution/ua/persha-lvivska-mediateka/
http://afishalviv.net/institution/ua/persha-lvivska-mediateka/
http://afishalviv.net/institution/ua/persha-lvivska-mediateka/
http://klaster.in.ua/zvit-2014-v-tsyfrakh-ta-emotsiyakh/
http://klaster.in.ua/zvit-2014-v-tsyfrakh-ta-emotsiyakh/
http://www.gazeta.lviv.ua/news/2015/04/02/41442
https://www.facebook.com/anna.bilykivska/videos/855886757860170/
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4. У Львові активісти вимагають від влади зупинити понад 20 
скандальних забудов http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi 
_aktivisti_vimagayut_vid_vladi_zupiniti_ponad_20_skandalnih_zabudov&obje
ctId=1358331 

5. Чиновників Ратуші та мера Садового звинувачують у дерибані 
землі. Львів’яни прийшли у мерію з ультиматумом 
http://www.pohlyad.com/news/n/91056 

6. Садовий проти «Свободи», епізод ...надцятий 
http://galinfo.com.ua/articles/sadovyy_proty_svobody_epizod_nadtsyatyy_19
9544.html 

7. Львів’яни боряться з незаконними забудовами 
http://ukrvoice.com.ua/lvivyany-boryatsya-z-nezakonnymy-zabudovamy.html 

8. Війна зі скандальними забудовами http://ratusha.lviv.ua/index.php? 
dn=news&to =cat&id=9 

9. Про скандальні забудови і захист історико-культурної спадщини 
http://dyvys.info/suspilstvo/na-trk-lviv-pro-zolochivskyj-rajon-ta-hromadsku-
radu-pry-loda.html 

10. У Львові активісти вимагають від влади зупинити понад 20 
скандальних забудов/ Тетяна Слюсарчук, 14 липня. 
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_aktivisti_vimagayut_vid_vladi_z
upiniti_ponad_20_skandalnih_zabudov&objectId=1358331 

11. Львів’яни пікетували міську раду з вимогою припинити незаконні 
забудови http://www.lviv.tv/vazhliva-novina/lvivyani-piketuvali-misku-radu-z-
vimogoyu-pripiniti-nezakonni-zabudovi/ 

12. Чому у Львові зростає кількість незаконних будівництв 
http://domik.ua/novosti/chomu-u-lvovi-zrostaye-kilkist-nezakonnix-
budivnictv-n241494.html 

13. Забудови і прокурори. І трохи Садового. 
http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=4266 

14. Львів'яни, що протестують проти незаконних забудов, прийшли 
на сесію міської ради http://galinfo.com.ua/news/lvivyayany 
_shcho_protestuyut_proty_nezakonnyh_zabudov_pryyshly_na_sesiyu_miskoi
_rady_199447.html 

15. На пл. Ринок із історичної пам’ятки збивають штукатурку, 
Садовий не реагує http://zik.ua/ua/photoreport/2015/09/04/ 
na_pl_rynok_iz_istorychnoi_pamyatky_zbyvayut_shtukaturku_sadovyy_ne_re
aguie_621790 

16. Навіть Янукович не наважився… http://ratusha.lviv.ua/index. 
php?dn=news&to=art&id=4234 

17. Керівника відділу охорони культурної спадщини ЛОДА звільнено, 
– Гримак http://zik.ua/ua/news/2015/09/25/kerivnyka_viddilu_ 
ohorony_kulturnoi_spadshchyny_loda_zvilneno__grymak_627672 

http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi%20_aktivisti_vimagayut_vid_vladi_zupiniti_ponad_20_skandalnih_zabudov&objectId=1358331
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi%20_aktivisti_vimagayut_vid_vladi_zupiniti_ponad_20_skandalnih_zabudov&objectId=1358331
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi%20_aktivisti_vimagayut_vid_vladi_zupiniti_ponad_20_skandalnih_zabudov&objectId=1358331
http://www.pohlyad.com/news/n/91056
http://galinfo.com.ua/articles/sadovyy_proty_svobody_epizod_nadtsyatyy_199544.html
http://galinfo.com.ua/articles/sadovyy_proty_svobody_epizod_nadtsyatyy_199544.html
http://ukrvoice.com.ua/lvivyany-boryatsya-z-nezakonnymy-zabudovamy.html
http://ratusha.lviv.ua/index.php
http://dyvys.info/suspilstvo/na-trk-lviv-pro-zolochivskyj-rajon-ta-hromadsku-radu-pry-loda.html
http://dyvys.info/suspilstvo/na-trk-lviv-pro-zolochivskyj-rajon-ta-hromadsku-radu-pry-loda.html
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_aktivisti_vimagayut_vid_vladi_zupiniti_ponad_20_skandalnih_zabudov&objectId=1358331
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_aktivisti_vimagayut_vid_vladi_zupiniti_ponad_20_skandalnih_zabudov&objectId=1358331
http://www.lviv.tv/vazhliva-novina/lvivyani-piketuvali-misku-radu-z-vimogoyu-pripiniti-nezakonni-zabudovi/
http://www.lviv.tv/vazhliva-novina/lvivyani-piketuvali-misku-radu-z-vimogoyu-pripiniti-nezakonni-zabudovi/
http://domik.ua/novosti/chomu-u-lvovi-zrostaye-kilkist-nezakonnix-budivnictv-n241494.html
http://domik.ua/novosti/chomu-u-lvovi-zrostaye-kilkist-nezakonnix-budivnictv-n241494.html
http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=4266
http://galinfo.com.ua/news/lvivyayany%20_shcho_protestuyut_proty_nezakonnyh_zabudov_pryyshly_na_sesiyu_miskoi_rady_199447.html
http://galinfo.com.ua/news/lvivyayany%20_shcho_protestuyut_proty_nezakonnyh_zabudov_pryyshly_na_sesiyu_miskoi_rady_199447.html
http://galinfo.com.ua/news/lvivyayany%20_shcho_protestuyut_proty_nezakonnyh_zabudov_pryyshly_na_sesiyu_miskoi_rady_199447.html
http://zik.ua/ua/photoreport/2015/09/04/
http://ratusha.lviv.ua/index
http://zik.ua/ua/news/2015/09/25/kerivnyka_viddilu_%20ohorony_kulturnoi_spadshchyny_loda_zvilneno__grymak_627672
http://zik.ua/ua/news/2015/09/25/kerivnyka_viddilu_%20ohorony_kulturnoi_spadshchyny_loda_zvilneno__grymak_627672
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18. Громадські активісти вимагають припинити будівельні роботи на 
площі Ринок у Львові http://www.032.ua/article/973792 

19. Через будівництво на площі Ринок відкриють кримінальну 
справуhttp://galinfo.com.ua/news/cherez_budivnytstvo_na_ploshchi_rynok_v
idkryyut_kryminalnu_spravu_206651.html 

20. Чому у Львові зростає кількість незаконних будівництв 
http://domik.ua/novosti/chomu-u-lvovi-zrostaye-kilkist-nezakonnix-
budivnictv-n241494.html 

21. За останні роки Львів втратив більше пам’яток, аніж за часів ІІ 
Світової війни – активіст 20 жовтня http://portal.lviv.ua/news/2015 
/10/20/za-ostanni-roki-lviv-vtrativ-bilshe-pam-yatok-anizh-za-chasiv-ii-
svitovoyi-viyni-aktivist 

22. Садовому обіцяють принести шини (відео). 17 жовтня 2015 
http://dyvys.info/polityka/sadovomu-obitsyayut-prynesty-shyny-video.html 

23. Львів хочуть виключити зі спадщини ЮНЕСКО, – експерт 06 
жовтень 2015. http://strichka.com/article/33420779 

24. Забудовники з допомогою місцевої влади нищать архітектуру 
Львова – архітектори. 16 жовтня 2015 http://www.032online.com 
/index.php?newsid=10374 

25. За фактом проведення будівельних робіт на площі Ринок 
правоохоронці відкриють кримінальну справу 25 вересня 2015р, 
http://loda.gov.ua/news?id=18451 

26. На пл. Ринок у Львові – чотири незаконні забудови. П'ятниця, 25 
вересня 2015, 12:39. http://www.varianty.net/29454-na-pl-rynok-u-lvovi-
chotyry-nezakonni-zabudovy 

27. У Львові порушили кримінальну справу щодо забудов у центрі 
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_porushyly_kryminalnu_spravu_shchodo_zab
udov_u_tsentri_73099.html#sthash.Jfmgo1tc.dpuf. 25 Вересня 2015 

28. Через будівництво на площі Ринок відкриють кримінальну 
справу. п'ятниця25 вересня, 2015. http://galinfo.com.ua/news/cherez_ 
budivnytstvo_na_ploshchi_rynok_vidkryyut_kryminalnu_spravu_206651.html 

29. Найбільш скандальні забудови Львова 
http://zik.ua/ua/analytics/2015/09/28/naybilsh_skandalni_zabudovy_mista_6
27770 

30. У Львові активісти нарахували близько 100 незаконних 
будівництв. http://lariscompany.com.ua/news/1469/ 

31. Активіст розповіла про незаконні новобудови Львова та тіньові 
схеми, що їх супроводжують http://domik.ua/novosti/aktivist-rozpovila-pro-
nezakonni-novobudovi-lvova-ta-tinovi-sxemi-shho-yix-suprovodzhuyut-
n241586.html 

32. Олеся Дацко: Cкандальні забудови у Львові є наслідком змови та 
кругової поруки. http://vgolos.com.ua/articles/olesya_datsko_ 

http://www.032.ua/article/973792
http://domik.ua/novosti/chomu-u-lvovi-zrostaye-kilkist-nezakonnix-budivnictv-n241494.html
http://domik.ua/novosti/chomu-u-lvovi-zrostaye-kilkist-nezakonnix-budivnictv-n241494.html
http://portal.lviv.ua/news/2015
http://dyvys.info/polityka/sadovomu-obitsyayut-prynesty-shyny-video.html
http://strichka.com/article/33420779
http://www.032online.com/
http://loda.gov.ua/news?id=18451
http://www.varianty.net/29454-na-pl-rynok-u-lvovi-chotyry-nezakonni-zabudovy
http://www.varianty.net/29454-na-pl-rynok-u-lvovi-chotyry-nezakonni-zabudovy
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_porushyly_kryminalnu_spravu_shchodo_zabudov_u_tsentri_73099.html#sthash.Jfmgo1tc.dpuf
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_porushyly_kryminalnu_spravu_shchodo_zabudov_u_tsentri_73099.html#sthash.Jfmgo1tc.dpuf
http://galinfo.com.ua/news/cherez_
http://zik.ua/ua/analytics/2015/09/28/naybilsh_skandalni_zabudovy_mista_627770
http://zik.ua/ua/analytics/2015/09/28/naybilsh_skandalni_zabudovy_mista_627770
http://lariscompany.com.ua/news/1469/
http://domik.ua/novosti/aktivist-rozpovila-pro-nezakonni-novobudovi-lvova-ta-tinovi-sxemi-shho-yix-suprovodzhuyut-n241586.html
http://domik.ua/novosti/aktivist-rozpovila-pro-nezakonni-novobudovi-lvova-ta-tinovi-sxemi-shho-yix-suprovodzhuyut-n241586.html
http://domik.ua/novosti/aktivist-rozpovila-pro-nezakonni-novobudovi-lvova-ta-tinovi-sxemi-shho-yix-suprovodzhuyut-n241586.html
http://vgolos.com.ua/articles/olesya_datsko_%20ckandalni_zabudovy_u_lvovi_ie_prychynoyu_zmovy_ta_krugovoi_poruky_187939.html
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ckandalni_zabudovy_u_lvovi_ie_prychynoyu_zmovy_ta_krugovoi_poruky_187
939.html 
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