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ПЕРЕДМОВА
Громадська діяльність вже давно стала звичним явищем в
суспільному житті у різних країнах Світу. Для активної частини
людства — це здорова альтернатива зайвій «політичній заклопотаності». В широкому розумінні слова, це поняття охоплює усі
види колективної невиробничої активності в суспільстві. Громадська діяльність дає людям можливість прожити своє життя не
даремно, а з користю як для самого себе, так і для суспільства.
Вона охоплює широке коло питань, у вирішенні яких може взяти
участь громада, суспільство, різні оформлені ініціативи.
Побутує думка, що громадська діяльність — це лише підвид
політичної. Хоча навіть за своїм узагальненим визначенням, така
діяльність являє собою сукупності заходів, що реально впливають
на політику, а не є її різновидом.
Фактично, можна заявити про три сфери взаємодії з політикою: пропозиції рішень, контроль виконання і тиск. Або ж
іншими словами: контроль над владою різного рівня, пропонування рішень, яких би хотіла громада від влади., адвокатування
відповідних рішень. До того ж, коли громадянське суспільство
не може самостійно контролювати та впливати на діяльність
політиків, політичних партій, державних інституцій — наступає
авторитаризм. Та в будь-якому демократичному суспільстві,
громадськість відіграє вагому роль у належному функціонуванні
державних інституцій.
В Україні найпоширенішими є такі форми діяльності громадських організацій: боротьба за екологію та чисте довкілля;
правозахисна: захист порушених прав людини, боротьба за власні
майнові права.
Однією з таких організацій, що виникла і стала функціонувати у Львові з 2011 року, стала громадська організація «Суспільно
Правозахисний Актив Справедливість», скорочено: ГО «СПАС».

Передмова
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Громадська організація «Суспільно Правозахисний Актив
Справедливість» була зареєстрована відповідно до Ст. 14, 15
Закону України «Про об’єднання громадян» на підставі рішення
Установчих зборів від 17.01.2011 р. наказом головного управління юстиції у Львівській області від 28 квітня 2011 р. №163-Р.
Свідоцтво про реєстрацію від 28 квітня 2011 р. №1554. Дата та
номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців: 13.05.2011 №1 415 102 0000 025536.
Ідентифікаційний код юридичної особи: 37693353.
Основною метою створення і діяльності громадської організації «Суспільно Правозахисний Актив Справедливість»,
відповідно до установчих документів є: захист прав та законних
інтересів членів організації, громадян України, громадян іноземних держав та осіб без громадянства та входження до громадських рад, колегій при державних органах та органах місцевого
самоврядування для захисту прав та законних інтересів членів
організації
На практиці, з аналізу багаторічної діяльності організації,
до основних напрямків її роботи можна віднести наступне:
І. Правозахисна і правотворча діяльність. Так, в період
з 2011 по 2019 рік, активісти організації взяли участь та заявили
свою позицію на 30 громадських слуханнях у Львівській міській
раді. А з 2012 по 2019 рік представники організації працювали
в профільних комісіях Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації, Львівській обласній прокуратурі,
Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України
у Львівській області, Головному управлінні Держгеокадастру у
Львівській області, Львівському обласному управлінні лісового
господарства. Члени організації з 2012 року приймають участі в
якості присяжних в судових процесах районних судів м. Львова.
Членом правління організації О. В. Пилипенком була запропонована житлово-комунальна програма для м. Львова, яка містила в
собі як гнучку систему заохочень для працівників комунальних
установ, так і створення конкурентного середовища і власних
брендів серед комунальних підприємств Львівської міської ради
(2011 р.), а для Уряду — проект антикризової програми дій Уряду
України на 2014-2024 рр. Організацією був реалізований проект
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«Пильний громадянин». Також організація неодноразово захищала в судах людей, які постраждали від квартирного аферизму
і певних діячів релігійних організацій або через непорозуміння
з банківськими кредиторами. Через суд, організація оскаржила
рішення виконавчого комітету Львівської міської ради щодо роботи евакуаторів у Львові. Пізніше організація стала ініціатором
створення «Комітету опору диктатурі Садового», потім — «Львівська Альтернатива. Причому, членом правління ГО «СПАС» був
запропонований проект ухвали сесії Львівської міської ради
«Про дострокове припинення повноважень міського голови м.
Львова». Для розвитку індивідуального сільського господарства
в Україні, організацією був запропонований проект «Міні ринки
для селян», а для гірничої галузі проект Постанови Кабінету
міністрів. А зимою 2014 року, активістами організації спільно з
членами організації «УНА-УНСО» були проведені патрулювання
вулиць Львова, з метою виявлення і знешкодження хуліганів та
осіб, які свідомо дестабілізували ситуацію в місті.
ІІ. Просвітницько-консультаційна і аналітично-експертна діяльність. Організацією був реалізований проект
«Юридична грамотність в селі», який полягав у проведенні
юридичних консультацій для мешканців сільської місцевості.
Організація приймала участь у дорадчих органах при інституціях
державної влади, організовувала круглі столи та конференції,
надавала фінансову підтримку просвітницьким проектам.
ІІІ. Благодійні і гуманітарні акції. Кілька років поспіль,
члени організації втілювали в життя власний проект «Підстав
плече ближньому», в рамках якого здійснювалися благодійні
акції для сиріт, безхатченків, молоді з проблемних родин., Також, в перші дні російської терористичної кампанії на Донбасі,
спільно з ГО «Луганці» організація заснувала Рух «Єдина родина — Єдина країна».
ІV. Екологія. Організація приймала участь у заходах для
вирішення проблемних питань екології у Львівській області:
розміщення інсинераторів для спалювання сміття львівського
аеропорту, функціонування Грибовицького сміттєзвалища, та
видобутку сланцевого газу.

ЧАСТИНА I
ЄВРОЛИХОМАНКА
ПО-ЛЬВІВСЬКИ
Євро — це така офіційна валюта в цивілізованих європейських країнах. До власної «твердої» у своїх кишенях європейці
йшли дуже довго, понад 20 років. Європейський механізм регулювання валютних курсів передбачав грошову одиницю Екю. Яку
тільки аж у 1999 році успішно змінив добре відомий львівським
гендлярам євро. Сьогодні єврозона нараховує 19 країн і перехід
на євро є однією з обов’язкових умов вступу нових членів до ЄС.
А Євро 2012 — це чемпіонат з футболу. Але не простий чемпіонат, а золотий. За золотий блиск в очах, українці сплатили
4,4 мільярди доларів з власного бюджету, що у 2012 році дорівнювало 1/6 частині золотовалютних резервів України. Але це
звичайно не так вже й багато, бо Португалія свого часу витратила
своїх аж 8 кровних мільярдів, а Греція в роки свого стабільного
субсидіювання за Євро-2004 сплатила цілих 11!
Львів любить євросаміт. Львів любить і Папу. А напередодні
спортивних видовищ у Львові, єврооптимісти знаходилися в очікуванні просто фантастичних потоків євро у місто, бачили себе
бюргерами, тому любили також і Євро-2012! Хто був менш оптимістичний, проводив реконструкцію власної квартири під мотель
або купляв лоток для продажу хот-догів. Більш оптимістично
налаштовані міщани просто мрійливо дивилися телевізор на
кухні. «Не треба боятися англомовного клієнта…», — багатозначно звертався з телеекрану до сугестії єврооптимістів керівник
адміністрації міського голови, Олег Березюк.

8

АЛЬМАНАХ ЛЬВІВСЬКИХ ДОН КІХОТІВ

«01.07.11»
XIX ст. називають століттям класики в культурі Нового часу,
коли плоди буржуазної цивілізації досягли своєї досконалої зрілості. І лише наприкінці століття наступить стадія кризи.
В далекому 1817 році, коли в центрі західноукраїнського
просвітництва Перемишлі було створено «Товариство галицьких
греко-католицьких священиків для поширення письмами просвіти і культури серед вірних»; в Одесі засновано Рішельєвський
ліцей; на території Південної України з повстанням виступили
проти Російської імперії бузькі козаки; в Словянську народився
майбутній український поет Харківської школи романтиків, автор віршів: «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…», «Взяв би я
бандуру…», «Ходить хвиля по Осколу…», Михайло Петренко; — у
Львові зародилася перша професійна спілка в Західній Україні!
Ця професійна організація робітників виникла у Львові в
приватній друкарні Піллера — поліграфіста австро-німецького
походження. А спілка отримала назву «Союз взаємодопомоги
членів друкарської справи». Тоді ще ніхто навіть не підозрював,
що за 140 років, у свого часу найвищому у Львові восьмиповерховому будинку підприємця-мільйонера Йони Шпрехера, повстане — Об’єднання профспілок Львівщини.
А от сучасні захисники інтересів трудівників та їх родин,
з’явилися у Львові аж в 2011 році. Львівянам пропонувалося
об’єднуватися в ОСН, представницькі органи самоорганізації
населення.
В листівках до містян значилося: «Створюємо Комітет мікрорайону! Громадська організація «СПАС» надає консультації
та допомагає організувати комітети. На даний момент створюється комітет мікрорайону від пр. Свободи до початку вулиці Ст.
Бандери, в який увійде два десятка житлових будинків. Комітет
представляє інтереси мешканців у місцевій раді, розглядає
звернення громадян, здійснює моніторинг та контроль якості
житлово-комунальних послуг населенню, організовує допомогу
багатодітним родинам, ветеранам, людям похилого віку, сиротам,
бере участь в озелененні прибудинкових територій. Це нічого
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не коштує мешканцям. Жителям будинку лише необхідно скликати загальні збори мешканців, на яких визначитися з назвою,
територією комітету, положенням (Статутом), тощо. Комітет, це:
орган самоорганізації населення (ОСН), відповідно до ЗУ «Про
органи самоорганізації населення».
9 липня на загальних зборах мешканців будинку №6 по вулиці Січових Стрільців було запропоновано утворити Будинковий
комітет «Січовий стрілець», а 25 липня створити Міжбудинковий
комітет «Центральне» виявили бажання мешканці будинків: №7
по пр. Свободи, № 5А, по вул. Ст. Бандери, №4 по вул. Грабовського
та №23 по вул. Дорошенка.
Міська влада відповіла спільними походами працівників
комунальних підприємств та посадовців районної адміністрації
Галицького району до мешканців житлових квартир, помічених у
спробах створити ОСН. Громадських активістів називали аферистами та закликали мешканців більше не проводити загальних
зборів. Зрештою, місцева влада була змушена визнати перемогу
прихильників демократичних підходів у самоврядуванні. «Колишніх аферистів» запросили долучитися до законотворчості і
так винайшли консенсус: Ухвала № 764 від 29.09.2011 року «Про
Положення щодо створення та діяльності органів самоорганізації
населення». А вже 22 березня 2012 року на пленарному засіданні
сесії Львівської міської ради було прийнято рішення про надання згоди на створення органу самоорганізації населення — будинкового комітету «Майорівка». За ухвалення даного рішення
проголосувало 56 депутатів з 70 присутніх.

«11.07.11»
Сучасні громадські слухання у Львівській міській раді — це
така можливість для міського голови імітувати можливості ніби
реальної територіальної громади Львова, брати безпосередню
участь у здійсненні місцевого самоврядування
Звісно, загальновідомо що громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами Львівської
міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, а
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також з посадовими особами підприємств, установ та організацій
комунальної форми власності і являють собою своєрідну форму
співпраці міської ради та мешканців міста. Але на практиці все
виглядає трішки інакше. За правило, громадські слухання призначаються в робочий час, коли мешканці працюють на роботі.
У цей же робочий час, основний, а часто і практично єдиний
контингент учасників складають самі працівники міської ради.
Першим громадським слуханням, яке відвідали активісти
ГО «СПАС», стало обговорення 11 липня, проекта ухвали «Про
затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». В ході самого обговорення взяли
участь: О.Пилипенко представник ГО «СПАС»; А.Федчишин представник ГО «СПАС»; С.Подолинний, депутат Львівської міської
ради; І.Лозинський, депутат Львівської міської ради.
Громадські активісти запропонували доповнити п.5 «Пільги зі сплати податку» також щодо нерухомості, яка перебуває
у власності ОСББ та справедливо поцікавилися чи проводився
попередній розрахунок обсягу майбутніх надходжень до міського
бюджету від застосування податку на нерухоме майно.

«20.08.11»
В перших числах червня Львів наповнюється спраглими
поціновувачами музикального мистецтва, мерія традиційно оповідає про очікування надприбутків для міського бюджету, а журналісти один поперед одного поспішають відкрити громадськості
секрет Полішинеля джерел фінансування джазового фестивалю.
В 2011 році, львів’ян ще не надто бентежили спонсорські
гроші російського олігарха з найближчого оточення Володимира
Путіна, — Михайла Фрідмана. Львів, на відміну від свого білохорватського міста попередника — Головань, з перших років свого заснування був за складом власного населення інтернаціональним.
Історичне місто бачило як руські гривні, так і угорські денарії,
злоті, польські марки, крони, рублі і навіть бофони. Правда згодом, вочевидь для маскування пасивів «Альфа-банку», фестиваль
таки «ольвів’янили» і перейменували на Leopolis Jazz Fest.
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Але як фестиваль не називати, він скорш за все нагадує
тверезим львів’янам притчу про рабів, які самі тішаться власним ланцюгам. Літній фестиваль у Будапешті навпроти, нагадує
містянам про свідомість власної держави. Заборонений після
придушення революції 1848-1849 років та у радянську добу День
Святого Іштвана, 20 серпня святкує весь народ. В цей день, по
всій країні влаштовують фестивалі, шоу і масові гуляння з неодмінним чардашем і гуляшем. За астрономічним збігом обставин, 20 серпня також є Днем незалежності в Сенегалі і народної
революції в Марокко.
День організації узаконеної справедливості і порядку у близьких сусідів, у Львові видався звичайною літньою дниною з короткочасним дощем ввечері. Сонечко нагрівало старовинну бруківку
на площі Ринок та намагалося пробитися своїми промінчиками
крізь парасольки літнього майданчика біля мурів міської Ратуші.
А на восьмигранній чаші фонтану зі статуєю богині Діани сиділо
два львівських Дон Кіхота. Поруч у канцелярських файликах лежав результат дводенної кропіткої праці, — тисяча і одна заява
з зауваженнями щодо роботи Галицької районної адміністрації
Львівської міськради. Всі заяви умістилися в 4 великих конверти
та відправилися з відділення №6 поштою до міської ради.

«27.01.12»
Морозним ранком, під житлом львівського мера Андрія Садового з’явилися громадські активісти. Окрім стягів ГО «СПАС»,
в їх руках були плакати. Через дорогу на охорону протестної
акції стояла автівка з міліціянтами. Біля мітингувальників час
від часу проходили працівники різних комунальних підприємств
та Франківської районної адміністрації міськради Львова, які
зображали з себе дуже стурбованих мешканців. З вуст служивих, на різні голоси безперервним потоком лунали усні подяки
благочестивому, на їх традиційно-консервативну думку, чинному міському голові та прокльони на голови протестувальників.
Відзначалася доброта, побожність та так звана «європейськість»
очільника міста.
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Але коли на ялинці біля помешкання Андрія Івановича легко
і якось невимушено завис Олег Березюк, споглядаючи на вулицю з чорно-білого фото на плакаті, в одній з квартир пролунав
грізний стукіт. У вікно до львівських дисидентів стукав сам пан
бургомістр. Від величності моменту споглядання самого розгніваного мера у вікні, служиві аж роти пороззявляли.

«21.02.12»
Колись вздовж львівської вулиці Святого Яна протікала притока Західного Бугу. Згодом на місці, де в минулому протікала
Полтва, головним міським садівником Арнольдом Рьорінгом було
облаштовано нелінійний бульвар, котрий складався з окремих
трапецієвидних «острівків» округлених по кутам.
В 1922 році, тепер уже польська влада міста вирішує реорганізувати бульвар та перетворити його на пішохідну алею.
Окремі острівки були з’єднані до купи. І тільки залишений без
змін проїзд навпроти вулиці Зіморовича розділяв новостворену
алею на дві частини. По обох її сторонах були висаджені італійські
тополі (усього 72 штуки).
В радянський період алея на проспекті Шевченка не зазнала значущих змін. Висаджені ще за польських часів тополі уже
значно підросли, створюючи тепер додаткову тінь та затишок.
Зважаючи на це вздовж алеї було встановлена кілька лавочок.
Сучасного ж вигляду алея отримала тільки за часів незалежної України. В 1997 році, напередодні проведення зустрічі
у Львові Президентів Центральної Європи, міській владі стало
конче необхідно викорчувати тополі, а на їх місце засадити кулясті клени.
На одній стороні проспекту, поруч з будинком Львівської
обласної прокуратури (раніше Торгово-промислової палати) сусідствує будівля колишньої Типової львівської прибуткової кам’яниці
у стилі історизму. До другої світової війни, в будинку №11 по проспекту Шевченка мешкали визначні львів’яни: лікарі, професори
університету. Тут же знаходилася і кравецька майстерня під
назвою «Amalja Stein», що належала пані Годлевічовій. А вже
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після війни тут містилося РАТАУ (Радіо-телеграфічне агентство
України, тепер «Укрінформ»), а інші квартири розділили поміж
працівниками цієї установи.
А ще в зазначеній будівлі, здійснює свою діяльність інформаційний-майданчик Львівської обласної громадської організації
«Львівський прес-клуб».
У Львові навіть свого часу виникла життєва приказка: «Переможені долею — неодмінно страшитимуть стіни «Львівського
прес-клубу».
Медійне дитя представництва проекта Українського освітнього центру реформ (УОЦР), з 8 серпня 2003 року розпочало
тут свою роботу для регіональних, національних, міжнародних
медіа та громади і досі: продукує незаангажовану, об’єктивну
та збалансовану інформацію, надає майданчик і ресурси порталу «Щоденний Львів» та свого сайту для висвітлення позицій
і поглядів громади, влади і бізнесу для утвердження активного
та дієвого громадянського суспільства з вільними та фаховими
медіа в Україні.
Так, 16 січня Прес-клуб на своєму акаунті у Фейсбуці —
pressclublviv розпочав голосування за ймовірних кандидатів у
депутати Верховної Ради в одномандатних виборчих округах
Львова. У січні був використаний список претендентів, який
досліджувала соціологічна група «Рейтинг». Та одразу ж користувачі соціальної мережі могли додавати — свої кандидатури. Так
у списках з’явилося по кілька висуванців від однієї політичної
сили, а також неформальні лідери фан-груп. Та вже в лютому
новиною голосування стало: «Олег Пилипенко (ГО «Спас») став
лідером, обійшовши свого тезка зі «Свободи».
П’яті за ліком підсумки голосування станом на 21 лютого
виглядали наступним чином.
Виборчий округ №3 (Франківський та Галицький райони м.
Львова):
1. Олег Пилипенко (ГО «Спас») — 267 голосів (тиждень тому
було 161),
2. Пилип Пилипенко (ВО «Свобода») — 189 (183) голосів,
3. Степан Кубів («Фронт змін») — 161 (155),
4. Святослав Шеремета (НРУ) — 25 (19),
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5. Тарас Стецьків (НУ-НС) — 22 (21),
6. Віктор Пинзеник (ПРП) — 12 (9).

«29.02.12»
В останній день лютого у юліанському та григоріанському
високосному 12 році, до львівського палацу мистецтв завітали
члени ГО «СПАС». Громадське звітування Галицької районної
адміністрації Львівської міської ради, що там проводилося,
можливо вперше за багато років стало справді громадським!
Консервативний традиційний хід звітування, з демонстрацією
графіків перевиконання планів річних завдань, був перерваний
висловленою «спасівцями» недовірою голові Галицької районної
адміністрації Ірині Маруняк. До активістів підійшов перший
заступник міського голови Олег Синютка і закликав до порядку.

«15.03.12»
Погожої днини, на колишній вулиці Різницька у Львові,
навпроти житлових будинків, що вже не могли пам’ятати єврейських ремісників та крамарів встав гурт як просто з цікавих, так і
професійних журналістів. В наступну мить для людей відкрились
двері доволі перспективного в минулому прес-центру із вивіскою
на обдертому аркуші принтерного паперу: «Дострокові міські
вибори 2012» «Пресконференція».
Біля довжелезного овального столу виступили члени правління ГО «СПАС» Олег Пилипенко та Андрій Федчишин. Вони
заявили про кризу місцевого самоврядування у Львові.
«Взаємостосунки сторін місцевого самоврядування у Львові, унеможливлюють ефективне вирішення питань місцевого
значення. Всі учасники місцевого самоврядування ведуть між
собою виключно силовий діалог. І громада, і рада, і міський голова розв’язують проблеми між собою в прокуратурі та в судах.
І таке становище речей триває вже більше року. Криза місцевого
самоврядування у Львові є системною. Тільки дострокові вибори
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у Львівську міську раду є єдиним можливим варіантом зміни
смертельної для місцевого самоврядування кон’юнктури влади
в місті. А для такого радикального кроку є всі підстави», — повідомили активісти присутнім на конференції.

«25.04.12»
У всесвітній день пінгвінів, під стінами Львівської міської
ради відбувався мітинг підприємців. А в конференц-залі готелю «Швейцарський», актив ГО «СПАС» взяв участь в круглому
столі від ІПЦ «Наше право» — щодо якості комунальних послуг
у Львові.

«29.08.12»
В передостанній літній день 12 року, на сходах до Брестського виконавчого комітету з’явився громадський діяч — Олег Пилипенко. Його діловий візит розпочався в центрі обслуговування
мешканців, потім продовжився у відділі житлового господарства.
А згодом, з керівництвом виконкому Бресту Олег Пилипенко
обійшов і інші структурні підрозділи.
«Брест — місто розташоване на заході Білорусі. Так само як і
у Львові, в центральній частині Бресту є своя історична забудова.
Це одно-двоповерхові будиночки кінця ХІХ ст. Як і Львів, Брест є
важливим історико-культурним центром. Місто пишається своїми
відомими діячами, які народилися або проживали тут. В місті
розвинута спортивна інфраструктура. Працює низка потужних
промислових підприємств.
Брест має і своїх побратимів в Україні. Це наш Луцьк та
Івано-Франківськ. Можливо, згодом до числа українських міст-побратимів приєднається і Львів.
Львів вже має 20 побратимів у 14 країнах світу. І це приносить свою користь місту та його мешканцям. Дуже важливий
обмін досвідом. Побратимство міст надає можливість спільно
реалізовувати різні цікаві і корисні проекти.
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Я обрав для свого візиту саме Брест. Це місто, яке стало
об’єктом багатьох державних програм Білорусі. Так, за кошти з
державної програми технічне переозброєння отримали хірургічні
відділи лікарень. Датується міський електротранспорт. Багато
державних коштів потрапляє в ЖКГ та на благоустрій міста. Хоча
міські ЖЕСи, аналоги наших ЛКП (ЖЕКів), вже також мають
приносити прибутки. І на даний момент, їх діяльність вже не є
збитковою.
Проте, багато проблем для Львова і Бреста є спільними.
Це і відсутність достатньої кількості якісних кадрів для ЖКГ,
доволі часто складний діалог адміністрації з підприємцями, це
і проблема безпритульних собак.
Львів та Брест можуть стати побратимами. Це принесе для
мешканців обох міст багато користі. Особисто, готовий стати
ініціатором та взяти на себе організаційні питання. Вважаю, що
міський голова та львів’яни підтримають таку важливу ініціативу.
Між адміністраціями обох міст буде налагоджено контакт», —
згодом написав у своєму блозі Олег Пилипенко.
В приймальню міського голови легла доповідь про місцеве
самоврядування в Білорусі та сміттєпереробний завод за німецькими технологіями у Бресті. Але далі спілкування з посадовцями
міськради: Андрієм Москаленко та Василем Павлюком, справа
побратимства Львова і Бреста не пішла.

«29.11.12»
В парку «Єзуїтський сад» голі почорнілі дерева готувалися
до зимової сплячки. А навпроти, під стінами національного університету ім. Франка юрбилися міські опоненти львівського мера.
Громадський захід відбувався перед самим початком публічних дебатів «Українська середня освіта вкрай застаріла»,
на яку мав честь бути запрошеним мер Львова Андрій Садовий.
Основною метою мітингувальників, було привернення уваги
до проблем львівської середньої освіти, викликаних політикою
міського голови А. Садового. Зокрема і його кадровими призначеннями. Учасниками мітингу роздавалися листівки, в яких
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згадується і фальшивий диплом Володимира Огури (колишнього
начальника управління освіти), і місцева освітянська реформа,
направлена на ліквідацію районних відділів освіти, і нові формули зарплат для вчителів, і ознаки кримінальних правопорушень
виявлені днями в діях посадових осіб Галицького районного
відділу освіти, і врешті, призначення психолога за фахом Олега
Березюка, директором всієї гуманітарної політики Львівської
міської ради.
До протестувальників та повз них проходили люди. Акцією
зацікавилися і на телеканалі ЗІК. А от самого львівського мера
біля входу в університет мітингарі так і не дочекалися. Хоча
публічні дебати «Українська середня освіта вкрай застаріла»
відбулися і Андрій Садовий на них був присутнім.

«19.11.12»
«А львівський сморід тепер буде з діоксином?», — цікавилися
активісти ГО «СПАС» в міськраді. Але на питання вже була готова
відповідь. У Львові перемогла — екологія!
Встановити інсинератори з утилізації побутових відходів
з польотів міжнародних рейсів та ресторацій розташованих на
території ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» в іншому місці!
Саме до такого сурового вердикту вдалися захисники львів’ян на
громадських слуханнях проекту «Встановлення інсинераторів з
утилізації побутових відходів Львівського аеропорту», проведених
у Львівській міській раді.
Представник ГО «СПАС» Олег Пилипенко виступив з гострою критикою проекту. На слуханнях також висловили свою
думку і інші громадські діячі та мешканці житлових будинків,
розташованих біля Львівського аеропорту.
«Здоров’я львів’ян, які мешкають біля ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів»! Ось що є моїм головним пріоритетом в цьому
питанні. Розташовувати сміттєспалювачі можна і в іншому місці.
Де до житлового фонду буде не так близько. Самі проектанти
плуталися у своїх відповідях. Це стосувалося перш за все точного
часу догоряння в другій камері сміттєспалювальної установки,
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умов часткового відновлення діоксину. Особисто, попередив про
небезпеку потрапляння алюмінію в установку на спалювання.
Може статися вибух. А ймовірність потрапляння алюмінію у
відходи існує, це можуть бути для прикладу пусті банки. Також
у мене є сумніви щодо озвученої суми кошторису у 2 мільйони
800 тисяч грн з ПДВ. І я вважаю не зовсім коректним, не попереджувати громаду про те, що скорш за все ця сума виявиться
на порядок вищою.
Спалювання будь-яких комбінацій поліароматичних вуглеводів (ПАВ) і полівінілхлориду (ПВХ): гуми, поролону, лінолеуму,
поліетиленової плівки, пластикового посуду і тому подібного —
супроводжується викидом в атмосферу діоксинів та інших канцерогенів.
Великою проблемою при функціонуванні спалювальних
установок є відсутність дієвої системи контролю за їх функціонуванням! Оскільки в процесі спалювання ми отримаємо: у
шлаках та попелі містяться поліхроматичні вуглеводні, діоксини,
органічні токсиканти, важкі метали (Zn, Pb, Cu, Ni, Cr, Cd, As); у
другій складовій продуктів спалювання, що мають назву продуктів неповного згоряння (ПНЗ) містяться ароматичні вуглеводні
та їх хлоровані похідні; феноли та хлорфеноли, бром та азот, поліхлоровані дибензодіоксини (фурани, біфеніли). До складу ПНЗ
ще входять: мідь, кадмій, ртуть, газоподібні соляна та сірчана
кислоти, угарний газ.
Як відомо, діоксини та фурани у викидах підприємства становитимуть до 0,0001 грама на кубічний метр. У той час як за
радянськими стандартами цих токсичних речовин мало б бути у
100 разів менше, а за стандартами ЄС (0,1 нг/м3), і взагалі менше
у 100 тис. разів!
Діоксини — це суперекотоксиканти, що належать до І класу
токсичності, універсальні кліткові отрути. Вони пригнічують
імунітет, провокують появу злоякісних пухлин, пришвидшують
процеси старіння, порушують репродуктивні функції в чоловіків і
жінок та спричиняють виникнення рідкісних потвор, призводять
до накопичення генетичних порушень, що передаються через
кілька поколінь.

ЧАСТИНА І. Євролихоманка по-львівськи
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Отже, рівень канцерогенних небезпек є небезпечним для
людини від спалювання відходів та жодні з існуючих фільтрів
не забезпечують повної очистки ПНЗ. Тобто, — знешкодження
відходів в повному обсязі не відбувається. Крім того, постає нова
проблема — знешкодження вловленого попелу і самих відпрацьованих фільтрів, для нейтралізації яких потрібні спеціальні
сховища з особливими затратами для забезпечення їх екологічної
надійності» — сказав на слуханнях член правління ГО «СПАС»,
Олег Пилипенко.

«09.12.12»
На Юр’їв день, коли православні віряни відзначають річницю освячення храму великомученика Георгія Побідоносця в Києві, судом була поставлена чергова крапка в роботі евакуаторів
у м. Львові. Відповідно до рішення суду, «Львівелектротранс»,
МП «Мрія», будь яким іншим комунальним підприємствам заборонили проводити роботу евакуаторів.
09 січня 2013 року Галицький районний суд м. Львова в
складі головуючого судді Курильця А.Р. при секретарі Дулебку Т.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові
справу за адміністративним позовом ГО «СПАС» до виконавчого
комітету Львівської міської ради про скасування рішення №388
від 01.06.2012 року, адміністративним позовом заступника
прокурора до виконавчого комітету Львівської міської ради
про скасування пп. 5.2-5.17 рішення №388 від 01.06.2012 року
вирішив визнати незаконним та скасувати пп. 5.2-5.17 рішення
№388 від 01.06.2012 року «Про затвердження Положення про
порядок переміщення транспортних засобів для забезпечення
нормального функціонування та життєдіяльності у м. Львові».
Представник виконкому ЛМР в суді не зміг а ні надати
інформацію щодо статутних можливостей комунальних підприємств щодо здійснення роботи евакуаторів у місті, а ні статистики зменшення пробок і заторів за рахунок роботи евакуаторів,
не було оголошено і загальної суми грошей сплаченої водіями
за евакуацію їх машин на автомайданчик «Львівелектротран-
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су». А член правління ГО «СПАС» Андрій Федчишин, вийшов з
судової зали з довгоочікуваним карт-бланшем для львівських
водіїв авто.

«21.12.12»
«Диктатура» — так назвали мерство Андрія Садового громадські активісти «СПАСу». І заявили про створення єдиного
фронту боротьби з мером
Відбувся круглий стіл громадських організацій по обговоренню порядку функціонування координаційного комітету опору
диктатурі Садового (КОДС).
Невдовзі, ініціативу функціонування такого комітету опору
підтримали Зиновій Бермес — президент Асоціації роботодавців
Львівської області, Віктор Чарномський — голова ГО «Вартові
закону», Юрко Антоняк — керівник Львівського обласного відділення Центру національного відродження ім. Ст. Бандери, Руслан
Секела — голова ВК «Наступ».
Через перебування за межами Львова, не зміг бути присутнім на круглому столі Теодор Дяків — голова «Асоціації
платників податків Львівської області». Натомість, він висловив
свою повну підтримку та зацікавлення в телефонному режимі.
Також з різних причин, не змогли бути присутніми на заході: Олег
Соскін — директор недержавної фундації Інститут трансформації
суспільства, та Зиновій Саляк — голова громадської організації
«Львівський народний ринок».

ЧАСТИНА І. Євролихоманка по-львівськи
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09.07.11 р. Установчі збори БК «Січовий стрілець», вул. Січових стрільців, 6.

Тисяча і одна заява стосовно роботи Галицької районної адміністрації
Львівської міськради.
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29.07.11 р. Акція, яка стосується визнання незаконним та скасування
розпорядження голови Галицької РА №к-1-201 від 11.11.2010 року про
звільнення з роботи Банах Н. Б. та призначення Корявової Г. І.
на посаду директора ЛКП «Цитадель Центр», в частині призначення
Корявової Г. І. на посаду директора ЛКП «Цитадель Центр».

12.08.11 р. Участь активу ГО «СПАС» на Громадських слуханнях
проекту містобудівного обгрунтування «Розміщення сировинного
терміналу на ПрАТ «Ензим» на вул. Січевій, 36А у м. Львові.

ЧАСТИНА І. Євролихоманка по-львівськи

27.01.12 р. Акція під будинком львівського мера Андрія Садового.

23

24

АЛЬМАНАХ ЛЬВІВСЬКИХ ДОН КІХОТІВ

21.02.2012 Результати голосування за ймовірних кандидатів
у депутати Верховної Ради в одномандатних виборчих округах Львова
на акаунті Львівського Прес-клубу

29.02.12 р. Звіт Галицької районної адміністрації Львівської міськради.

ЧАСТИНА І. Євролихоманка по-львівськи
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15.03.12 р. Прес-конференція «Перспективи дострокових виборів
у Львівську міськраду 2012».

22.04.12 р. Одиночний пікет на підтримку кандидатури активіста
ГО «СПАС» Олега Пилипенка на звання «Львів’янин року».
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25.04.12 р. Актив ГО «СПАС» під Львівською міською радою
підтримав акцію підприємців, на яких тиснула влада.

ЧАСТИНА І. Євролихоманка по-львівськи
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25.04.12 р. ГО «СПАС» приймає участь у круглому столі щодо якості
надання комунальних послуг, організованому ІПЦ «Наше право».

27.05.2012 р. Протест ГО «СПАС» проти міської політики мерії.
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29.08.2012 р. Олег Пилипенко у виконкомі м. Брест.

29.11.12 р. Перед публічними дебатами
«Українська середня освіта вкрай застаріла».

ЧАСТИНА І. Євролихоманка по-львівськи
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09.12.12 р. Мітинг біля обласної прокуратури через рішення №388
від 01.06.2012 року «Про затвердження Положення про порядок
переміщення транспортних засобів для забезпечення нормального
функціонування та життєдіяльності у м. Львові».

ЧАСТИНА II
БАНДУ ГЕТЬ!
В час, коли влада «господарників» розпоряджалася державним бюджетом як власним, а в Міністерстві доходів і зборів вигадували різні визискувальні ініціативи, у левовому прайді міських
посадовців, просто не могли собі відмовляти у скромних радощах
експлуатації можливостей правил суспільної гри. До вже досить
важкого рюкзака державних боргів, кожному львів’янину додався
вантаж міських фінансових запозичень.

ЧАСТИНА ІІ. Банду геть!
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«14.01.13»
Якось в інтерв’ю газеті «Високий замок», заслужений архітектор України, лауреат Шевченківської премії, директор інституту «Містопроект», Зеновій Підлісний, повідомив наступне:
«Львів має найвищу щільність забудови не тільки в колишньому СРСР, а і в усій Європі. Густота населення на один гектар
території міста перевищує в три-п’ять разів усі великі міста
України. Вузькі вулиці, затисненість забудови, катастрофічна
відсутність широких хордових і кільцевих магістралей, брак вільних територій гальмує його розвиток і потребує зміни концепції
спеціалізації виробничих сил і розселення, зокрема зменшення
його населення до 600-650 тисяч. Ми маємо зрозуміти, що рано чи
пізно, а для комфортного розселення навіть 650 тисяч населення
потрібно зарезервувати територію, що в 2-3 рази більша від тої,
що займає сьогодні наше місто».
І була ця об’ява для мешканців міста сказана ще 26 березня
1999 року, коли загальна площа житлового фонду Львова складала лише 50 млн. кв. м.
Так, у листопаді 2014 року для взаємної координації дій мешканців Львова, які страждають від свавілля місцевих чиновників
та забудовників, — у соціальній мережі фейсбук виникла група
«Скандальні забудови у Львові». А згодом, Львівська міська рада
представила громадськості власний чорний список забудов у
Львові, де будівельні підприємства не володіли повним пакетом
дозвільних документів або будували із порушеннями чинного
законодавства. Але в 2013 році, динаміка зростання житлового
фонду склала 180 117 кв. м. і боротьба з махінаціями забудовників
тільки починалася.
«Як зупинити будівельний «бєспредєл»?», — звернулися
мешканці мікрорайону вулиць Околична — Куликівська до громадських правозахисників.
«Звернутися до Вас, вимусили досить тривожні обставини.
Звернення у інші державні інстанції, а також на гарячу Урядову
лінію Прем’єр Міністра України не принесло жодних результатів.
А тому ми, адресуємо свою колективну скаргу до Вас.
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Ми, мешканці дев’ятиповерхових будинків № 16 і 18 що розташовані по вулиці Околичній, будинків №39а, 39б, 39в по вулиці
Куликівська та мешканці приватного сектору вулиці Околична,
8 та Куликівська, 41, 43, 45 Франківського району м. Львова,
вимушені звернутися до Вас по допомогу в припиненні несанкціонованого будівництва, яке ведеться з порушенням чинного
законодавства України, загрожує нашому життю та існуванню
наших будинків.
Ми не хочемо вмирати під руїнами наших будинків, будемо
стояти за них чого би це нам не коштувало.
Обставини, що виникли на вулиці Околичній поруч з нашими багатоповерховими будинками №16 і 18 та приватними
потребують негайного втручання державних та правоохоронних
структур. Біля багатоповерхових будинків №16 і 18 знаходиться
двоповерховий приватний будинок, вул.Околична 10, (цей будинок має загальну стіну та фундамент з будинком Околична, 8)
з деякими невеликими господарськими спорудами і невеликою
земельною ділянкою. Події які зараз там відбуваються ставлять
всіх мешканців п’яти багатоповерхівок та приватних будинків у
стан заручників.
З метою само порятунку мешканцями були проведені
громадські збори цілого мікрорайону. У результаті чого було
створено від кожного будинку ініціативні групи представників
будинків які і увійшли до штабу самопорятунку. На даний момент
ситуація набула широкого суспільного розголосу із неодноразовим залученням засобів масової інформації, різних телеканалів,
громадських організацій і об’єднань та депутатів різних рівнів та
партій. З 25.09.2012 року на зазначеній земельній ділянці, яка не
нараховує навіть і повних 9 (дев’яти) соток розпочалися масштабні
будівельні роботи: вирізання дерев на території; земельні роботи
екскаватором; встановлення будівельного паркану, який на всі
сторони виходив за межі їхньої території, закриваючи прохід і
проїзд для людей; а також почався демонтаж даху буд. №10.
01 жовтня 2012 року за зазначеною адресою прибула бригада з важкою інженерною технікою — бульдозером і краном.
Почалися роботи по розбиранню та вивозу залізобетонної опори
підпорної стіни будинку №16 (Околична), яка була споруджена
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військовими будівельниками у 1990 році, з метою утримання зсувних грунтів на при будинкову дорогу та 9-поверхову будівлю по
вулиці Околичній,16 Частина залишених блоків була використана
під загорожу будівельного майданчику на ділянці прибудинкової
території військового містечка №385 до якого відноситься будинок
№16. (Фототаблиця додається)
Самовільно без дозволу балансоутримувача БУ КЕУ №4
захопили прибудинкову територію біля будинків № 16 і 18 (Околична), та закрили, залишеними з розібраної ними підпорної
стіни бетонними блоками і високим будівельним парканом біля
будинку №16 (Околична) та будинку №39б (Куликівська), прохід
для людей та проїзд для автотранспорту, останнє є досить небезпечно у аварійних та критичних ситуаціях (проїзд спецтехніки).
Новозабудовники на вулиці Околичній 10 порушують також
і міри протипожежної безпеки, запроектований ними будинок
(при умові реального існування) фактично блокує доступ для
ліквідації стихійного лиха, інших непередбачених та аварійних
обставин.
Виникає питання до начальника міського ДАІ м. Львова
п.Мицака Б.Ф. який надав дозвіл забудовником на перекриття
дороги. Керуючись наданими йому замовником неправдивими
кресленнями (посилаючись на проїзд по вулиці Сміливих, що
вказана на кресленні між будинками №16, 18 та садочком «Дивосвіт», а дійсно там проходить тільки пішохідна доріжка вздовж
комунальних мереж!, а вулиця Сміливих розташована у іншому
місті, за дитячим садочком, про що на картах м.Львова добре
визначається), не розглянув ретельно ситуацію, не перевірив
факти, сидячі в кабінеті підписує документи. Як можна відповідати за небезпеку на дорогах не знаючи навіть розташування
цих доріг? Рішенням начальника ДАІ для багатоповерхівок та
будинків приватного сектору виділена непридатна, зруйнована
дорога, без тротуарів! Що свідчить про прийняття непрофесійного рішення та закладає на 2 роки (часу будівництва) аварійну
ситуацію, особливо у зимовий період!
Найгірше що огорожу з блоків, на власний розсуд, розташували на лінії інженерних комунікацій (теплотраса, водопостачання, водовідведення, газова мережа, електромережа), які
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прокладені до багатоповерхових будинків № 16, 18 (Околична),
№39а, 39б, 39в (Куликівська), №28а, 28б (Сміливих), дитячого
дошкільного закладу «Дивосвіт». Вивіз землі та залізобетонних
блоків «Камазами» проводили по прокладених трасах зазначених мереж.
Неспокій мешканців викликало те що на приватній земельній ділянці є насипний грунт який утримувався залізобетонними
блоками підпірної стіни і не можна планувати спорудження
багатоповерхового будинку. Все це може привести до осідання у
грунт наших будинків! Таке вже сталося з приватним будинком
навпроти наших, а саме у результаті сповзання грунту низько
до землі нахилилася огорожа, вулиця Куликівська,45, що може
впасти і привести до непоправних дій.
Будинок №16 також на 10 см. зсунувся на грунті.
На будівельному майданчику був відсутній технічний
паспорт будівлі, де зазначено: — організація забудовник, замовник, об’єкт і терміни будівництва. Наявність відповідних документів. Технічний паспорт будівлі з’явився тільки 06 жовтня!
Згодом (04.10.2012р.) стало відомо: ТЗОВ «Грифон-Буд» проводить будівництво з підпірними стовпами на 9 (дев’ять) поверхів
частини будинку на схилі в притул до будинку №16, одинадцяти
поверхового будинку (50 квартир) з вмонтованими комерційними
приміщеннями з підземним паркінгом! та 2 (двома) автостоянками на замовлення гр. Зубика Петра Романовича.
З 04 жовтня 2012 року Компанія ТзОВ «Грифон Буд» розпочала, без узгодження з балансоутримувачем (БУ КЕУ №4)
самочинно без яких-небудь пояснень, розриття грунту під фундаментом будинку №16.
05 жовтня 2012 року при виїзді на місце заступником начальника КЕВ майором Кульчицьким Н.Ф. та заступником начальника
БУ КЕУ №4 Львівського гарнізону Максим’як О.В. у присутності
мешканців будинків вулиці Околична №16, 18 та Куликівська 39б,
Куликівська 39а було встановлено факт самочинного виривання
грунту будівельною компанією ТзОВ «Грифон Буд» у 2! (двох)
місцях під стіною будинку №16. Глибина вибраного грунту дорівнює 3 метра! На протест відповідальних осіб КЕВ та КЕУ та гро-
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мадськості (мешканців мікрорайону) роботи не були припинені.
З боку виконавців робіт лунали погрози на адресу мешканців.
Подальше проведення робіт загрожувало життю мешканців
будинку №16.
08 жовтня 2012 року було встановлено наступні факти:
• З боку проведення земляних робіт забудовниками біля
1 під’їзду біля сходів виявлена тріщина по стороні периметру
9-поверхового будинку зсув грунту;
• квартира №10 мешканець пенсіонер МО України ветеран
ЗСУ Колитка Б.Ф. у ванній кімнаті та балконі злетіло 5 кв. м
облицювальної плитки, у туалетній кімнаті встановлено
факт відходу плитки від стіни у результаті деформації стіни.
10 жовтня 2012 року БУ №4 КЕВ м. Львова було складено
Акт про самовільне без відомих причин вкопування в фундамент
будинку №16 по вулиці Околичній підрядною організацією ТзОВ
«Грифон-Буд»(додаток)
Забудовниками вщент зруйнована дорога, доступу до прибудинкової території, комунікацій та підвалів, а підрив грунту
біля фундаменту на значну глибину послабив фундамент. Ними
швидкоруч до приїзду об’єднаної комісії із міської ради у складі
Комітету державного нагляду за будівництвом, представником
львівських тепломереж та Франківської держадміністрації у тимчасовому порядку було закидано глибокі і широкі ями грунтом
і піском. Така дія приведе до зсуву грунту та його руйнації. Для
усунення цих причин необхідно на місці вириття глибинних,
широких ям негайно провести укріпленням шляхом ущільненого бетонування відповідної площі та зміцнення її спеціальними
металоконструкціями по всьому периметру тильної частини
дев’ятиповерхового будинку №16.
Так саме руйнації піддається будинок №8 (Околична)., який
побудований у 1930 році як один будинок з одним суцільним фундаментом і несучою стіною. А в подальшому, він був розділений
на різні номери (8 та 10), які розділяє тонесенька перегородка. У
даний час коли у прискореному темпі проходить демонтаж даху
та цегляних стін другого поверху будинку №10, на двох поверхах
будинку №8 проживають люди! Стало відомо і такий факт що будинок №10, який є перебудований та перепланований і неоднора-
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зово перепроданий!, по документах БТІ проходить по кресленням
поверхневих планів у первинному стані без переобладнання! Чим
пояснюється термінове розбирання даху і цегляних стін другого
поверху з метою приведення його до первинного стану (другий
поверх мансарда)
Відомо і такий факт, що при в вводі в експлуатацію будинку
№16 по вулиці Околичній, більша частина земельної ділянки (що
зараз забудовується) була відведена до прибуденкової території
будинку № 16, як дитячий майданчик!.. але обладнана не була.
Невідомо яким чином вона перейшла у приватну власність?
Будинки №16 та 18 яки на даний момент позбавлені дитячого
майданчика мають поступитися землею на користь парковок?!
Матусям з дітьми нема де гуляти, діти малі граються на дорозі
по яких або їздять автомобілі, або стоять! Відтак є ризик потрапити дітлахам під колеса хаотичного руху транспорту на вузьких
шляхах.
Особливу тривогу у мешканців будинків та мікрорайону
викликає той факт, що запроектований будинок на вулиці Околичній 10 планується під’єднати до існуючих мереж електро-,
водо-, газо- і тепло- постачання та залишить зазначені будинки
без цих комунальних послуг. Опалення будинку має бути індивідуальне, та окремих ліній постачання ТЗОВ «Грифон Буд»
прокладати не буде, тиск газу у зимовий період у будинках №16 і
18 буде низький, що є небезпечно для мешканців.. А саночистна
мережа будинків №16 та 18, що була споруджена забудовниками Міністерства оборони України, а у даний момент вона із-за
великого пере навантаження нечистотами виходить з ладу і у
підвалах відомчих будинків №16 і 18, що стоять на балансі Міністерства оборони часто стаються прориви труб та з’єднувальних
колекторів. Нечистоти витікають назовні. Цим самим погіршується санітарно-епідеміологічні норми цілого мікрорайону, які
можуть стати причиною важких захворювань, а то і епідемій, від
яких можуть постраждати значна кількість кількість людей , а
також і діти дошкільного навчального закладу «Дивосвіт», який
розташований поруч з будинками №16 і 18.
Дошкільний дитячий заклад «Дивосвіт», знаходиться поруч
з новим будівельним майданчиком який розташований відповід-
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но до наших будинків та цієї новобудову значно нижче (підпірна
стіна стримує грунт від наших будинків!), яку працівники садочку
постійно ремонтують.
Виникає питання чи не ведуться будівельні роботи з порушення санітарно-будівельних норм відповідно до дошкільних
дитячих закладів?
«Вмонтовані комерційні приміщення» (які пропонуються
на продаж) треба розуміти як комерційні структури, які будуть
впроваджувати комерційну діяльність, кількість автомобілів
навколо житлового будинку збільшиться в рази! Підземний
паркінг та облаштування 2 (двох) автостоянок біля будинку Куликівська,39б, Околична,16 у значній мірі забруднить навколишнє
середовище як біля дитячого садочка «Дивосвіт» так і в цілому
нашого мікрорайону, вулиці якого вщент заповнені автомобілями.
Розташування вулиці Околична не передбачено для великого транспортного руху. Ширина дороги рівняє 3 метрам. При
такі ситуації не можуть роз’їхатися навіть два легковика, а тим
більше у зимовий період! На цій ділянці дороги часто стаються
авто наїзди, травмування пішоходів, дітей, не передбачене пересування для інвалідів-візочників яким мала бути обладнана
спеціальна територія. Немає тут і тротуарів. Пересування дорогами як по вулиці Околичній так і навколо вулицями Куликівська,
Сміливих стане вкрай небезпечне, через збільшення потоку руху
автотранспорту та відсутністю пішохідних тротуарів! У зимовий
період вузенькі тротуари не прибираються пішоходи та автомобілі, всі пересуваються по одній дорозі, що створює небезпеку
на дорогах. Навантаження на дороги приведе до провалів на
дорогах (таке вже відбувалось у часи існування консульства
Польщі по вулиці Сміливих). Колишні сільські вулиці зовсім не
відповідають вимогам сучасних вулиць міста, та ще у такому
густонаселеному районі!
Без сумніву є те, що екологічне середовище значно погіршиться.
Забудовник не пред’являв заключення експертні висновки
по інсоляції, аерації об’єкту, та інших відповідних служб яки
мають бути при будівництві в умовах ущільненого будівництва.
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ТЗОВ «Грифон Буд» не розпочавши ще будівництва виставило на торги не існуючи квартири, про що свідчить об’яви в
Інтернеті, сайт : new.lviv.ua, розділ продаж новобудов де зазначена вже неправдива інформація — адреса Околична, 2? На
малюнку розташований будинок прибудований до будинку №16,
як великий багатоквартирний будинок а навколо більше жодних
будинків немає.
Таким чином ТзОВ «Грифон-Буд» розповсюджує у електронних засобах масової інформації неправдиву інформацію, вводить
в оману широку громадськість, зокрема покупців пропонованого
їм житла, з метою зібрання коштів на будівництво. За такі неправомірні дії несе відповідальність за Законом про пресу та рекламу
той, хто є подає інформацію.
Новоявлений феодал гр. Зубик П.Р. декларує про свої наміри
у об’явах, які розміщуються на дверях під’їздів. Так 10 жовтня
2012 р. на під’їзді будинку №16 з’явилася об’ява від замовника
будівництва Зубика П.Р. з вимогою доступу до окремих квартир
(номера квартир переважно збігаються з підписами мешканців
квартир, які висунули протест у будівництві!) 06 жовтня 2012р.
(субота) вже були факти проникнення до квартир мешканців
будинку №16 групи людей з невідомими намірами під причиною
обстеження квартир. На відмову людей пустити до помешкання
вимагали підпис на якихось документах.
11.10.2012 р. о 18.40 (у неробочий час!) група людей (представники замовника Зубика П.Р.) знову проявили намір дістатися
до приватизованих помешкань у будинку №16. Було встановлено
прізвища цих осіб:
– Тарас Бобало, найнятий ПП Ільницький, з Львівської Політехніки робить звіт по обстеженню квартир;
– Ігор Михайлович Сярковський, з його слів — прораб, чи як
це зараз називається, будівельник з будівництва, він ще казав,
що його координати є на паспорті будівництва;
– Радюк М.В., з райадміністрації відділ житлового господарства Франківського району.
Невідомо ким були розміщені об’яви із закликом допускати
до помешкань «комісії» гр. Зубика П.Р. у складі міліції, працівників Франківського райвиконкому та представників БУ КЕЧ

ЧАСТИНА ІІ. Банду геть!

39

№4. Так 15 жовтня 2012р. призначена гр. Зубиком П.Р. комісія
розпочала свою роботу по проникненню у приватні помешкання
громадян, посилюючи свої права присутністю міліції, бо мають
права увійти до помешкань.
Люди є стурбовані, та хвилюються не тільки за своє житло, а вже і за своє здоров’я та життя. МИ звертаємося із однією
метою — зупинити свавільне будівництво, яке немає під собою
жодних технічних підстав, бо ведеться із грубими порушеннями
чинного законодавства України.
Виникає питання: — Як саме буде впливати новостворений
будинок у плані інсоляції, аерації санітарно-гігієнічних норм,
екології, щільного заселення, забезпечення комунальними послугами у повноцінному обсязі, та скупчення автомобілів відповідно
до вже існуючих житлових будинків? То ніхто не з’ясовував.
Чиновники з інспекції ДАБК у Львівській області, начальник ДАІ м.Львова, Франківська районна адміністрація м.Львова,
Дирекція Департаменту містобудування Львівської міської ради
та інших відповідних інстанцій пояснюють свої погодження та
всіх відповідних служб законністю. Але якими «законними»
нормами керувалися ці чиновники для видачі погоджень на
такому сумнівному об’єкті? Чи не було упередженого ставлення
до замовника гр. Зубика П.Р. при погодженні цих питань? Яким
чином змінилось законодавство коли раніше було заборонено попереднім власникам будувати будинок на 2 поверхи (порушення
норм!?), а для об’єкту одинадцяти поверхового будинку (50 квартир) з вмонтованими комерційними приміщеннями з підземним
паркінгом! та 2 (двома) автостоянками на замовлення гр. Зубика
Петра Романовича. стало дозволено?
Чи не є то свідомим спотворення норм і законів про будівництво в Україні для того щоб викликати напругу у суспільстві,
невдоволення людей діями влади. Якщо ретельно розглянути
це питання, то перше що привертає увагу напружена ситуація у
густозаселеному районі, поширення негативної інформації, особливо у такий важливий період перед виборами до Верховної Ради
України. Небезпечна ситуація яка розпочалася з 25.09.2012 року
планується проводитись до ІІ кварталу 2014 року! Два роки планується знехтування законодавством України з посиленням при-
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чинної ситуації на густонаселеному районі (приблизна кількість
800 осіб) на користь однієї недоторканої особи! Необізнаність або
невідповідність місцевих державних можновладців позбавлених
масштабного мислення у державних межах спровокувало дану
ситуацію.
Акцентуємо Вашу увагу на те, що у зв’язку з проведенням
даних будівельних робіт виникає серйозна загроза здоров’ю,
життю мешканців наших будинків, а також загроза втрати нашого майна.
Не погоджувалось жодне з питань із власниками приватних
будинків по вулиці Куликівська, 41, Куликівська, 43, Куликівська, 45, Околична, 8 та мешканцями багатоповерхівок Куликівська, 39а, Куликівська. 39б, Куликівська, 39в, Околична, 16,
Околична, 18!
За зазначеними адресами зараз живуть живі люди, громадяни України, приблизно 800 осіб! яких ніхто не питав!
Свідомо, на бажання однієї особи гр. Зубика П.Р., для якої
нажитися на маленькому клаптику землі, вибудувавши собі цілий
палац на продаж, надаються дозволи відповідними службами,
не вивчаючи навіть суть проблеми, сидячі у кабінетах, своїм
підписом прирікають живих людей стати заручниками бажання
однієї особи — гр. Зубика П.Р!!! Дії якого підривають авторитет
влади у тому числі у Києві.
Просимо Вас, з порозумінням поставитися до бід та потреб
простих пересічних громадян України вирішити це спірне питання на користь громади мешканців мікрорайону вулиць Околична,
Куликівська.
1. Провести перевірку законності проведення будівництва
(реконструкції) даного об’єкту на предмет його відповідності
будівельним нормам та правилам.
2. Вжити всіх передбачених чинним законодавством засобів
впливу з метою припинення незаконного будівництва (реконструкції), що може привести до руйнування будинків №8 та №16
по вулиці Околичній, дитячого садочка «ДИВОСВІТ» та інших
прилеглих до будівництва споруд, та створити загрозу життю
та майну мешканців цілого мікрорайону.
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3. Зобов’язати замовника будівництва (реконструкції) укласти договір з експертною організацією на проведення експертизи
проектної документації об’єкту будівництва (реконструкції),
його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення,
оцінки існуючого чи передбачуваного впливу на стан будинків
№8, 16 на вулиці Околичній. Проведенням такої експертизи у
м.Львові займається філія ДП «Укрдержбудекспертиза» (м.Львів,
вул. І. Франка, 61), виконавець — Князик Василь Дмитрович.
4. Перевірити ТзОВ «Левадія-Проект» (м.Львів, пл. Ст. Ринок, 8) на наявність ліцензії, сертифікату на право проведення
проектних робіт.
5. Перевірити ТзОВ «Геодезично-будівельний Стандарт»
(ЄДРПОУ 34367970) на наявність ліцензії на право проведення
відповідних робіт, особливо щодо видачі цією організацією топографічного знімання (М 1:500) з нанесеними червоними лініями
від 02.04.2012 року на основі якого було подано неправдиве креслення (розташування вулиць, мереж, будинків).
6. Створити комісію щодо перевірки проектної документації,
надання дозволів на ведення будівельних робіт та робіт реконструкції.
7. В зв’язку із суспільним розголасом та реальною загрозою
життю та здоров’ю громадян поставити справу на Ваш особистий
контроль» — зверталися з листом мешканці вулиці Околична.
В іншому листі мешканці писали: «Просимо зупинити свавільне, руйнівне, будівництво на вул. Околичній 10, яке ведеться
всупереч чинного законодавства України та Рішення виконавчого
комітету № 790, від 14.11.2012 р. за яким скасовано наказ директора департаменту містобудування від 06.09.2012 №141.
А. Чому продовжується будівництво, коли є рішення виконкому Львівської міської ради за № 790 від 14.11.12 р. про скасування наказу директора департаменту містобудування від 06.09.12 р.
за підписом заступника міського голови О.Синютки?
* ТзОВ «Грифон-буд» заявляє, що їх письмово ніхто на повідомляв про рішення Виконкому ЛМР;
*ДАБК у Львівській області, на письмові запити Кабінету
Міністрів України, підтвердив, що будівельні роботи не ведуться.
Перевірка проводилась інспектором п.Ліщинським 04 грудня

42

АЛЬМАНАХ ЛЬВІВСЬКИХ ДОН КІХОТІВ

2012 р. (православне свято «Введення»), коли за церковними
канонами працювати не можна. Нехай ще прийдуть перевіряти
проведення будівництва ТзОВ «Грифон-буд» на Різдво Христове.
А фірма таки працює, доказом є:
*5 грудня група (4-6 осіб) «амбалів» з погрозами розкидали мешканців, які пробували протистояти проїзду будівельної
техніки ( хоча є зареєстрована акція протесту). Наряд міліції,
викликаний мешканцями, зареєстрував заяви;
*10 грудня в наслідок недбалого та не професійного ставлення ТзОВ «Грифон-буд», відбувся прорив тепломережі, (7 висоток
лишилося без гарячої води) на якій працює і їздить будівельна
техніка з вантажем, складуються будівельні матеріали. На тепломережі та в її охоронній зоні такі будівельні роботи категорично
забороняються (ДБН «Теплові мережі» п. 11.22-11.26).
*12 грудня, не звертаючи увагу на не ліквідований прорив
тепломережі, продовжуються роботи, а саме; вивозяться бетонні
блоки з підпірних стін.
Б. Чому 18.09.12 р. виданий позитивний «Експертний звіт»
«Львівдержбудекспертизою», якщо:
1. На 18.09.12р не було жодних ТУ (технічних умов) від інженерних служб
(версія про попередні ТУ не підходить):
*ТУ на зовнішнє електропостачання — 25.10.2012
*ТУ на воду і каналізацію — 29.10.2012
(не є дійсні і на даний час, бо відсутні погодження відповідних служб)
*Вимоги МВС — 05.11.2012
*ТУ управління техногенбезпеки — 09.11.2012
*ТУ на газопостачання — 26.11.2012
*ТУ на внутрішнє електропостачання — відсутнє і на даний
час.
2. Відсутній зведений план інженерних мереж.
3. Містобудівельний розрахунок виконаний зі значущими
порушеннями, з нанесенням неіснуючих вулиць (див. додаток
порушень ДБНів).
В. На якій підставі видана 21.09.12р. «Декларація про початок будівельних робіт»?
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Г. Про цільове призначення землі. Нецільове використання
земельної ділянки — для обслуговування житлового будинку? —
Яке обслуговування розібраного будинку проводиться зараз?
Згідно чинного законодавства (Земельний Кодекс України
ст. 20 п. 3 з останніми змінами від 02.10.2012 р.) має бути проведено у встановленому порядку станом на 06.09.2012 р. датою
отримання містобудівних умов гр. Зубиком.
Д. Про геологію та про зсувні та насипні грунти
Не зрозуміло коли проводилась експертиза по геології ? На
нараді 13.11.2012 р. у ДАБК заявлено у січні 2012 року попереднім
власником, через тиждень заявлено що у червні місяці 2012 р.
гр. Зубиком П.Р. Чи проводилась ця експертиза взагалі, чи так
само тільки на папері у кабінеті?
Ж. Чому не робиться жодних кроків щодо вимоги мешканців
(див. громадські слухання):
Можливість проектування на цьому місці багатоповерхового
будинку розглядати тільки після:
• з’ясування цільового призначення ділянки згідно розробленої містобудівної документації м. Львів;
• розроблення містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку інститутом «Містопроект» на всю групу
житлових багатоповерхових будинків вул. Околична та вул.
Куликівська з нанесенням червоних ліній, ст. 29 ЗУ «Про
регулювання містобудівної діяльності» з врахуванням та
пункту 3.16, ДБН 360-92*.
Містобудівельний розрахунок приватної фірми виконаний
зі значущими порушеннями (див. додаток порушень ДБНів), з
нанесенням неіснуючих вулиць, з надземними автостоянками
на 54 авто (де? в санітарній зоні дитячого садка)
Коли і хто погоджував договір оренди земельної ділянки
під збереження транспортних засобів мешканців проектованого
будинку від 17.08.2012 р. місткістю на 54 машино-місця. (Додаток
до експертного звіту №14-03135-12 від 18.09.2012 р.)?
Мешканці мікрорайону Околична — Куликівська звертаються до депутатів міської Ради, які підтримують нас та відстоюють
наші законні інтереси з клопотанням:
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1. Розробити містобудівні умови та обмеження, містобудівного розрахунку інститутом «Містопроект» на всю групу житлових багатоповерхових будинків вул. Околична та вул. Куликівська
з нанесенням червоних ліній, ст. 29 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» з врахуванням та пункту 3.16, ДБН 360-92.
2. Франківській РДА відкликати свій дозвіл на встановлення
будівельного майданчика на тепломережах, а також звільнити
від загороджень тротуар і дорогу;
3. ДАБК у Львівській області відкликати декларацію на
будівництво у зв’язку із значними порушеннями проектної та
узгоджувальної документації;
4. Звернутися до депутатів Верховної Ради від міста Львова
щодо створення тимчасової депутатської комісії з вивчення обставин будівництва на вул. Околичній 10 для винесення остаточного
рішення у цьому питанні, а саме анулювання Декларації про
початок будівельних робіт інспекції ДАБК у Львівській області».
Активісти звернулися в Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної ради України,
який в свою чергу доручив прокуратурі м. Львова розібратися
у ситуації навколо будівництва багатоповерхового житлового
будинку на вул. Околична, 10.

«12.02.13»
Лист з ланцюжком (лист щастя) — містичний лист, в якому
відправник щось обіцяє своїм кореспондентам. В середині лютого
13 року, електронні адреси львівських правозахисників облетів
лист громадянина Канади, пана Андрія Лозинського.
В одній з хвиль власного відчаю і звернувся громадянин
Канади.
«Обережно! На Україні мерія міста кидає людей на гроші!
Звертається до Вас громадянин Канади, Лозинський Андрій,
з проханням висвітлити проблеми з якими я стикнувся ведучи
бізнес на Україні, а саме у Львові. Хочу навести Вам наочні приклади протиправних дій Львівської міської ради:
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1) м. Львів, вул. Повітряна. У 2004 році фондом комунального майна було проведено конкурс, де запропоновано декілька
незавершених будівель. Ми придбали незавершене будівництво
на вул. Повітряній. Відповідно до умов проведення конкурсу,
перед початком будівництва необхідно оформити право землекористування. Ми подали документи у встановленому порядку
та отримано ухвалу першої сесії, яка дозволяла виготовлення
проекту відводу земельної ділянки. На стадії узгодження меж
виявилося, що земельна ділянка межує з парком, але межі парку
не затверджені. Під час підготовки документів комісія природокористування під головуванням депутата Лясковської подає
заяву на свої ж дії до прокуратури. На протест прокурора сесія
міської ради скасовує своє рішення. Але гроші нам так ніхто і
не повернув, заміну на іншу ділянку ніхто не запропонував. На
наші багаточисленні звернення нам відповіли, що міська рада
прийняла рішення про затвердження меж парку і наш об’єкт
тепер знаходиться на території парку. А відповідно до змісту
накладеного мораторію на реалізацію землі рекреаційного призначення, ми не можемо скористатися своїм правом приватної
власності.
2) м. Львів, вул. Тарнавського, 70. Ділянка була куплена на
аукціоні у 2004 році у Львівської міської ради за суму 840 000
грн. Не використовуємо за призначенням, оскільки міська рада
продала нам ділянку з обтяженнями. Жителі навколишніх будинків вважають нашу ділянку дитячим майданчиком і судяться
з міською радою і нами. Суди продовжуються протягом 8 років,
і ми не можемо скористатися своїм законним правом власності.
3) м. Львів, вул. Шевченка, 1А. Цей об’єкт ми купили у фізичної особи у 2006 році. У березні 2011 року виконком Львівської
міської ради вирішує прокласти через наш будинок трамвайну
колію. Не повідомляючи нам про їх рішення в липні 2011 року на
сесії Львівської міської ради затверджують вилучити під суспільні потреби наш об’єкт. Натомість, нам не пропонують жодного
об’єкту на обмін. В цьому випадку суд дуже швидко розглядає
справу і вирішує в примусовому порядку вилучити в нас нашу
власність. Всі наші клопотання розглянути, чи дійсно це була
суспільна необхідність, а не чиясь зацікавленість були відхилені.
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Тим більше, у міської ради була інша можливість вирішення цієї
проблеми, без претензій до прав приватної власності. Оскільки,
військове містечко, яке знаходиться біля нашої ділянки є на
балансі міської ради.
Підсумовуючи цю ситуацію, звичайною мовою це можна
називати шахрайство. Мерія міста запрошує інвесторів у місто,
продає їм ділянки та об’єкти, а потім забирає їх без пропозицій
варіантів заміни і без повернення витрачених на придбання коштів. Це і називається бізнес по-українськи?», — писав у своєму
листі інвестор міста Львова, пан Андрій Лозинський.
І в ГО «СПАС» відізвалися на біду ТзОВ «БЕСКИД».

«19.03.13»
Під Львівською Ратушею прогриміла антимерська акція. яку
організували активісти ГО «Я ЛЬВІВ’ЯНИН». В ГО «СПАС»підтримали акцію та вивели на вулиці десятки людей!

«07.05.13»
Адміністрація ТзОВ «Фіакр-Львів» вибачилася за незручності
в користуванні маршруту №43. Приводом для вибачення, стало
звернення ГО «СПАС» з підписами користувачів маршруту до
Львівської міської ради.
Відповідно до укладеного договору на маршруті №43 сполученням вулиця Суботівська — вулиця Дністерська курсувало
14 автобусів. Інтервал руху становив 7 хвилин і 14 хвилин — під
час проведення перезмінки водіїв та їх обідньої перерви.
Причиною невдоволення містян було те, що маршрутки певний час ходили за довільним графіком. Інколи кожних 6-7 хвилин,
а інколи дочекатися наступної маршрутки було просто неможливо навіть за 30-45 хвилин. У вихідні дні, за словами мешканців,
маршрутом №43 взагалі практично не ходив транспорт. Окремі
претензії були і до водіїв маршруток. Як стверджували львівяни,
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водії на цьому маршруті неодноразово хамили пасажирам, курили
цигарки під час руху транспорту.
З свого боку, керівництво ТзОВ «Фіакр-Львів» надало пояснення: «Під час виникнення корків, особливо в центральній частині
міста, водіям автобусів було важко дотриматися інтервалу руху
відповідно до затвердженого графіка. І саме це може привести
до збільшення інтервалу руху між автобусами».

«09.05.13»
З своєї появи в 90-х роках українські загальнонаціональні
аудіовізуальні медіа досить швидко сконцентрувалися в руках
кількох олігархів. Інші види медіа також досить швидко перетворилися на: інструмент впливу на громадську думку, можливість
для захисту власного бізнесу, продаж лояльності будь-якій чинній владі, підтримку власних політичних партій та знищення
опонентів. Особливо гострою ця проблема проявляється під час
передвиборних кампаній, коли медіа перетворюються на потужну зброю на арені інформаційної війни конкуруючих між собою
олігархів та політичних баталій.
Медіа-холдинг мера Львова Андрія Садового включав у себе:
Радіо Люкс, Zaxid.net, Телеканал 24, Радіо 24 та Football 24. А у
власності братів Дубневичів і мешканця міста Лімасол (Кіпр)
Хрістоса Теофілу знаходилися: Львівська газета, радіо FM Галичина, телекомпанія Гал-ТБ, сайт Galnet.org.
Натомість, Громадський комітет «Львівська Альтернатива»,
який виник на міцному фундаменті Комітету опору диктатурі
Садового (КОДС), в умовах медійної ізоляції потребував власного
інформаційного рупору! Серед учасників «Львівська Альтернатива» тоді були такі відомі особистості як: Олег Пилипенко — голова
правління ГО «СПАС», Зиновій Бермес — президент Асоціації
роботодавців Львівської області, Андрій Федчишин — юрисконсульт ГО «СПАС», Олег Соскін — директор недержавної фундації
Інститут трансформації суспільства, Богдан Горбовий — депутат
першого скликання Львівської міської ради, Олег Коблік — активіст ГО «СПАС», Іван Гарат — священик УГКЦ і президент
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благодійного фонду «Спадщина митрополита Шептицького» та
Анатолій Семенюк — голова ЛОГО «Солідарність».
Так 09 травня 2013 р. всесвітня мережа побачила новий ресурс — Громадський портал Львова «АЛЬТЕРНАТИВНІ РІШЕННЯ
МІСТА» (arm.lviv.ua).
Портал було створено як незалежне та альтернативне
джерело інформації про діяльність інститутів громадянського
суспільства та кампанії громадського контролю за діяльністю
органів публічної адміністрації. Громадський інтернет-портал,
почав критично висвітлювати новини про публічних осіб, громадські активності у м. Львові, в області та передмісті. А також
презентував своїм читачам аналітичні та експертні напрацювання громадського сектору Львівщини.

«31.05.13»
Дитячі хрестові походи (лат. peregrinatio puerorum) — подія,
що відбулася на початку літа 1212, коли тисячі дітей, підлітків та
дорослих з Франції та Німеччини, на чолі яких був харизматичний хлопчик Етьєн, вирушили в беззбройний Хрестовий похід у
Святу землю. За історичними документами, цей похід обірвався
вже на середземноморському узбережжі Італії.
Наприкінці листопада 2013, учні львівських шкіл активно
долучилися до протестних акцій «Євромайдан» в своєму місті.
Вулицями Львова йшли збуджені від власної суспільної важливості підлітки, з синьо-жовтими прапорами та стрічками в руках.
Згідно з народною етимологією, назва «Збоїща» (або «Збоїська») походить від польського zbój (збуй) — розбійник, бандит
(пор. збійницький рух на Лемковині). Назва пов’язана з тим, що у
давні часи за Полтвою ріс густий ліс, в якому селилися бандити
та вигнанці — люди, яким у покарання за їхні вчинки під страхом
смерті було заборонено з’являтися в межах Львова.
Ватаги збоїв жили з того, що нападали на купецькі валки,
грабували дідичів і міщан. Львівський магістрат не міг із цим
нічого вдіяти, адже, щойно вояки рушали на їхнє впокорення, ті
відразу ховалися в ліси.
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Перша згадка про село Збоїська датується 10 січня 1359 року.
Поселення розбудоване на межі Розточчя і долини річки Полтви
було власністю канцлера Королівства Польського Яна «Ташки»
з Конєцполя (сина Якуба Конєцпольського). Син перемиського
каштеляна Миколая Гербурта Войцех підписувався як Войцех
зі Збоїск.
Цікаво, що у 1527 році — зібране під Львовом для походу
на Молдавію шляхетське ополчення збунтувалося проти планів
абсолютного королівського правління. Осередком бунтарів стало
село Збоїща. Шляхецьке ополчення обложило Львів, де тоді перебував король, та виїдало курей і когутів у навколишніх селян.
Тому цей бунт назвали «кокошою війною».
А у 1691 році — до Львова підійшли татари. Вони легко захопили Замарстинів і вже готувалися штурмувати місто, коли
несподівано ззаду на них наскочила ватага збоїв. Напад був такий
раптовий, що нападникам вдалося пробитися в саму середину
татарського табору і зарубати кількох воїнів. Зчинився переполох і татари, не орієнтуючись у кількості нападників, кинулися
тікати. Багато їх загинуло в мочарах, потонуло в Полтві. За цей
подвиг магістрат пробачив збоям усі їхні провини і дозволив
з’являтися в місті, але за умови, що вони перестануть займатися
розбоєм, а візьмуться за господарку. Так воно й сталося. Відтоді
це поселення дістало назву Збоїська або Збоїща.
13 червня 1952 року — до Львова приєднано Старі Збоїща, а
2 квітня 1958 року — Нові Збоїща.
Малехів — село, яке належало до Львівського повіту, 6 км
від Львова, одразу на південь від Дублян. На захід від Малехова
як раз і лежали Збоїща (сьогодні Львів). На північ Грибовичі і
Дубляни, а на схід Ляшки Муровані (тепер село Муроване), південний кут території села впирається у Львів.
В 2000-х роках, владу у Малехові міцно взяла у свої руки
родина Сеньковських. Згодом, внаслідок монополізації влади —
в селі відбулася соціальна стратифікація. А у самих мешканців
села виникло багато питань.
Звісно, більшість питань селян стосувалися земельних
ділянок. Так, селяни скаржилися в правозахисну громадську
організацію «СПАС», що: з порушенням чинного законодавства
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на думку мешканців були вилучені під індивідуальне будівництво
земельні ділянки, які раніше знаходилися у постійному користуванні громадян 10-18 років в урочищах «Пам’ятник», «Грушки»,
«Болото»; невідома інформація про те, якою земельною площею
володіє «Лада-ПЛЮС»; без проведення громадських слухань
37,1 га лісу було передано ДП «Галсільліс»; захоплено ряд дачних
ділянок під захоронення (у мешканців є відео-матеріали, складений Акт депутатами); під потреби сміттєзвалища було втрачено
шляхом самозахоплення 5,5 га землі; захоплено та перепродано
на вторинному ринку 18 га угідь поблизу Київської траси; приховується інформація про кількість земель запасу сільської ради;
ділянки під забудову виділялися за списком сільголови, а не за
результатами розгляду конкретних заяв і що до цього списку
були включені депутати, працівники сільради і пошти включно
з прибиральницями.
Не менш важливими для мешканців села Малехів Жовківського району видавалися також і питання використання бюджетних коштів. Так, селян цікавило: чи мав місце факт поступлення
та використання коштів Світового банку на водопостачання та
водовідведення села; як розпорядилися коштами у сумі 5 мільйонів гривень з продажу земельної ділянки ВАТ «Плодовочторгу»;
в якій сумі Львівською міською радою були перераховані кошти
за землю під сміттєзвалище та на оздоровлення за останніх пять
років; яка сума надійшла від мешканців інших населених пунктів
за надання дозволів на захоронення на сільському кладовищі;
чиїм коштом побудовані торгівельні павільйони біля ринку «Галицьке Перехрестя» і хто є власником місцевого «Автосервісу»;
чому сільський голова В. Сеньковський з дружиною, працівниками сільради, окремими депутатами з коханками оздоровлялися
за кошти, виділені Львівською міською радою на оздоровлення
дітей; невідомі суми коштів, виділені ухвалами на пленарних
сесійних засіданнях депутатів Малехівської сільради на оздоровлення сільголови.
Також окремі скарги жителів Малехова стосувалися кад
рової політики сільського голови. Так, зокрема сільського голову Сеньковського звинуватили у працевлаштуванні на вигідні
посади членів його родини. Йшлося перш за все про дружину
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очільника села, яка працює на малехівському комунальному підприємстві. Зі слів мешканців, останньою постійно порушувалася
трудова дисципліна — вона практично не відвідувала місце праці.
А завідувач дитячого садочка, який відвідує 20 дітей, половина
з яких з сусідніх сіл та обслуговує 11 штатних працівників, —
племінниця сільського голови.
Не подобалося селянам і ігнорування їх запитів до сільради.
Їм був невідомий штатний розпис виконавчих органів сільради,
фонд заробітної плати.
«В селі Малехів Жовківського району Львівської області
склалася дуже непроста конфліктна ситуація мешканців з сільською радою. Одна сторона конфлікту сільський голова Володимир Сеньковський та його близькі, депутати сільради. Друга
сторона — самі мешканці, які народилися та все своє життя
прожили в селі.
Непрозорість роботи сільради, це найперше джерело непорозуміння. Порушення законів України, прав громади зможуть
виявити та довести профільні перевірки, судові рішення. Проте
відновити довіру своїх односельчан — може тільки сама влада
своїми діями на користь громади.
У людей викликає подив і статки сільського голови. Його
житловий будинок в Малехові є певно найбільший. Селяни подейкують, що другий будинок В. Сеньковського є в Брюховичах
і нагадує величезний палац біля лісу.
Хотілося б нагадати, що виключно тому, що жителі Малехова
не довіряють сільському голові В. Сеньковському — 30 травня
було зірвано виконання доручення президента України, яке
стосувалося виділення 9 га Малехівської землі під будівництво
логістичного центру «Укрпошта» — прокоментував ситуацію
громадський активіст, Олег Пилипенко.

«25.06.13»
В день митної служби України, правозахисники отримали
лист-відповідь директора департаменту гуманітарної політики
ЛМР Олега Березюка на запит, який стосувався кошторисів дитя-
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чих майданчиків, встановлені за час його перебування на посаді.
В громадській організації цікавилися: хто виступає підрядником,
яка вартість робіт, конфігурація майданчиків.
Цікава арифметика дитячих майданчиків викликала у громадських активістів подив.
«Ми зробили запит на ім’я міського голови Львова Андрія
Садового, стосовно надання нам якнайповнішої інформації про
встановлені Львівською міською радою дитячі майданчики за
останні 9 місяців. Саме за цей період часу — в останніх 9 місяців, керувати профільним департаментом гуманітарної політики
Львівської міської ради став Олег Березюк. Посадовець, якого
дуже поважає та вважає за професіонала у всіх галузях місцевого
самоврядування чинний мер Львова Андрій Садовий.
Попередньо, ми поцікавилися умовами та ціновою політикою
у однієї з відомих фірм з встановлення дитячих майданчиків. Ми
провели своєрідне дослідження цього питання. Зателефонували
на підприємство, отримали прайси, поцікавилися гарантіями,
вартістю доставки та встановлення дитячих майданчиків.
Із змісту відповіді з Львівської міської ради ми дізналися, що
дитячі майданчикі встановлювалися трьох конфігурацій.
Перша конфігурація: балансир, пісочниця, гойдалка одинарна на металевих стійках; лавка — 2 шт., ігровий комплекс
«Малюк», ігровий комплекс «Чемпіон» — вартість 49 000 грн.
Друга конфігурація: балансир, пісочниця, гойдалка подвійна на металевих стійках — 2 шт., ігровий комплекс «Дві Вежі»,
карусель — вартість 43 590 грн.
Третя конфігурація: балансир, пісочниця, гойдалка одинарна на металевих стійках, лавка, ігровий комплекс «Малютка» —
вартість 27 265 грн.
Після проведеного активістами ГО «СПАС» перерахунку
вартості відповідно до вказаних конфігурацій, отримано наступні
цифри: перша конфігурація — 25 750 грн; друга конфігурація —
30 950 грн; третя конфігурація — 14 770 грн.
Відомо, що вартість встановленних дитячих майданчиків
включає в себе і вартість транспортної доставки і самої інсталяції
елементів майданчика. За даними підприємств, які спеціалізу-
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ються на дитячих майданчиках, ця цифра складає орієнтовно
10-15% від загальної вартості встановленого майданчика.
Проте, для Львіської міської ради умови схоже менш привабливі. В першій конфігурації доставка та установка склала 47,4%
від загальної вартості майданчика, в другій конфігурації — 29%,
а в третій — 45,8%», — прокоментували для ЗМІ громадські активісти.
Відповідно до поданої департаментом гуманітарної політики
інформації, підрядниками із встановлення дитячих майданчиків,
в зазначений період часу виступили ТОВ «Центр дитячого та
спортивного обладнання» та ТОВ «Європейський парк».

«27.06.13»
Під час проведення пленарного засідання сесії депутатів
Львівської міської ради, 27 червня, під Ратушею мітингували
громадські активісти та селяни приміських сіл Жовківського
району.
Пікетувальники вимагали дій від міської влади щодо ви
рішення питання ліквідації Львівського сміттєзвалища. Активістів ГО «СПАС», ГО «Львівський народний ринок», ГО «Передмістя Львова» та селян Грибович і Малехова, — прийшли
підтримати також і окремі депутати Львівської обласної та
Жовківської районної ради.
Окремим мітингувальникам вдалося потрапити до великої сесійної зали та продемонструвати свої плакати там. А пан
Зиновій Саляк, депутат першого скликання Львівської міської
ради, навіть заніс в приймальню чинного міського голови Львова
Андрія Садового банку з чорною від гудронів водою.

«14.07.13»
Відставка мера Львова не за горами! Паркани та стіни
житлових будинків просто рясніли різними написами. Те що
пан бургомістр чоловічого роду, можна було прочитати навіть
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на стіні туалету у Львівській Ратуші. Містом ширилися чутки,
а сам міський голова помітно нервував.
Проте піти по-англійськи Андрій Садовий не збирався.
Отож, громадські активісти ГО «СПАС», до кожного без виключення з депутатів Львівської міської ради звернулися із
вмотивованою заявою щодо проведення таємного голосування
з питання дострокового припинення повноважень чинного
міського голови Львова.
В заявах стверджувалося: міський голова Львова порушує
Конституцію та закони України, права і свободи громадян, не
забезпечує наданих йому повноважень. Що відповідно до ч.2
ст. 79 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» є підставою
для дострокового припинення повноважень міського голови.
Депутати ЛМР поставили оцінку «незадовільно» звітуванню
міського голови за 2011 рік. Мали місце прокурорські приписи,
прокурорські протести та подання міському голові. Є рішення
суду, в яких бездіяльність/дії міського голови були визнані незаконними. Міський голова часто ігнорував запити та звернення міських депутатів, не вживав щодо них заходів та не надав
відповідей.
Спеціально для секретаря ради Василя Павлюка та львівських депутатів, був підготовлений проект ухвали «Про дострокове припинення повноважень міського голови Львова» разом
з пояснювальною запискою.
Запропонований проект ухвали включав у себе лише три
пункти:
«Керуючись ст.4, частиною 1 ст.10, ст.25, п.16 ст.26, ст.ст. 42,
59, 73, 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, у зв’язку з тим що міський голова не виконує покладених
на нього повноважень, порушує закони України, права і свободи
громадян, беручи до уваги ст. 8 Закону України “Про службу
в органах місцевого самоврядування“, міська рада ухвалила:
1. Достроково припинити повноваження міського голови
м.Львова Садового Андрія Івановича;
2. Департаменту «Адміністрація міського голови» оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації;
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну
комісію з питань депутатської діяльності та законності та тимчасово виконуючого повноваження міського голови м.Львова
В.Павлюка.
Заявам передувала популярна в Інтернет петиція: http://
www.petitions247.net/sadovyj («Імпічмент меру Львова А. Садовому»).
«Ми, громадяни України та всі кому небайдуже історичне
місто Львів з його середньовічною історією, дбаючи про місцеве
самоврядування в Україні, спадщину ЮНЕСКО, верховенство
права та законність; намагаючись забезпечити якісне адміністрування містом, яке б включало в себе:
• припинення забудови центральної історичної частини міста, парків та скверів;
• якісну роботу транспорту на міських маршрутах;
• своєчасну виплату заробітної плати працівникам Львів
електротрансу та Львівводоканалу;
• припинення хамства та безвідповідальності у львівських
ЖЕКах;
• якісні послуги без корупції у львівських поліклініках, пологових відділеннях, дитячих садочках;
• належну увагу до середньої освіти;
• дієві заходи щодо припинення смороду у місті;
• службову прозорість в питанні руху черги на житлові
квартири у Львові;
• якісний ремонт доріг;
• дієві заходи щодо дисципліни підприємців, які займаються
послугами громадського харчування;
• прозору та збалансовану кадрову політику Львівської міської ради, яка приведе у виконавчі органи професіоналів;
• дієві заходи щодо залучення інвестицій у місто», — зверталися в петиції до секретаря ради Павлюка Василя Михайловича та всіх представників народу депутатського корпусу
Львівської міської ради 6-го скликання, представники
львівської громади.
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«16.07.13»
Одного разу колишній Президент України Леонід Кучма
висловився: «Ви мені покажіть де йти і я Вас поведу». На відміну
від колишніх секретарів парткому, фахівці діючої влади в той
час йшли навіть не задумуючись.
Тому для визначення орієнтирів і для загального розвитку,
член правління ГО «СПАС» Олег Пилипенко надіслав фахівцям
антикризову програму дій Уряду України на 2014–2024 р.
«Декларовані програми партій складаються переважно з
переліку лозунгів та маніпулятивних слоганів, а не з наповнення
відповідним змістом. Пересічний громадянин можливо і не розуміє цього, але інтуїтивно його бентежить, що жодний політик
не може візуалізувати майбутнє в Україні. Яким виглядатиме
день завтра? Як можна чітко сформулювати параметри успішності влади», — прокоментував свою програму Олег Пилипенко.
Сама праця складалася з 11 частин. Це: Передмова; Внутрішньополітична стабільність та консолідація суспільства;
Зовнішня політика; Фінансово-кредитна політика; Національна
безпека; Соціальний розвиток і забезпечення занятості; Житлове будівництво; Освіта; Демографія та міграція; Промисловість
та сільське господарство; Мале підприємництво.

«29.07.13»
На загальних зборах громадян сіл Грибовицької сільської
ради 29 липня, планувалося розглянути питання створення територіальної громади села Великі Грибовичі, Статуту громади,
обрання комітету громадських представників, розглянути по
суті питання припинення функціонування Грибовицького сміттєзвалища, розглянути питання ініціювання судових процесів
громади з очільниками Львова, — з метою отримання фінансової
компенсації з особистих коштів останніх за екологічну шкоду
селу, внаслідок фактичної бездіяльності у вирішенні питання
закриття сміттєзвалища.
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Проте, самі збори фактично не відбулися. Оскільки для
легітимності загальних зборів необхідна участь 50% мешканців
села з правом виборчого голосу + 1. Натомість на збори 29 липня
з’явилося лише 26 мешканців, включно з самим сільголовою
Ігорем Пителем, що складає цифру порядку 2%.
Саме сільським головою був визначений день зборів. У
визначений день зборів, багато селян просто проходили повз
сільську школу з лопатами та іншим сільгоспінвентарем, зітхали та стверджували: «Як би збори були призначені в неділю, то
неодмінно б прийшли». А частина селян, як виявилося, взагалі
виїзжає з села аж до вихідних на роботу в інші населені пункти.

«06.08.13»
Як на ту саму площу покласти менше бруківки? Чи задавались Ви коли-небудь цим питанням? А Львів має свій досвід.
Так в серпні 2013 року активісти «СПАСу» помітили велику
різницю між забрукованою раніше частиною вулиці Пекарська і
тим фрагментом, на якому зараз бруківку почали перекладати.
«Різниця відразу попадає в око, коли дивишся на різні частини вулиці Пекарська. Там, де бруківку зараз не перекладали,
щілин між окремими бруківками практично немає. А там, де
щойно переклали, дуже великі щілини. Що на думку громадських активістів красномовно говорить про те, що на ремонтованій частині вулиці, самої бруківки поменшало. Оскільки на
ту саму площу, з такими щілинами бруківки покладено менше,
це проста арифметика», — повідомили в ЗМІ спасівці.
Громадські активісти та місцеві мешканці заявили про
систематичні викрадення бруківки з вул. Вітвера, де її складували з вул. Пекарська та подали заяву у Львівську міську раду,
в якій попросили забезпечити заходи безпеки щодо вийнятої та
складеної бруківки, а відповідальних посадовців за координацію
та контроль підрядника з ремонтних робіт мерії притягти до
відповідальності.
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«01.09.13»
З першим днем осені, розпочав свою роботу Альянс організацій проти видобутку сланцевого газу. Представники громадських
організацій, які входили в Альянс проти видобутку сланцевого
газу, спільними зусиллями працювали над недопущенням видобутку сланцевого газу на Львівщині.
Були проведені систематичні зустрічі, скоординовані поїздки по населених пунктах Львівщини, промоційна робота в
соціальних мережах. Зібрано 1423 підписи інтернет-петиції
до керівників депутатських фракцій та голови Верховної ради
України.
Альянс в себе включав наступні організації: ГО «Етра», ГО
«СПАС», Львівський «клуб органічного землеробства», ГО «Союз
Християнських матерів», Рідновірська громада «Червона Русь»,
ГО «Альма Матер», ГО «Проект «Дарвін», ГО «Твереза Галичина»
та представників громадської організації Володимира Матуся.
Координаторами громадських організацій Альянсу проти
сланцевого газу виступили: Наталка Криничанка, Олег Пилипенко, Роман Піцикевич, Тарас Пристанський, Михайло Германюк,
Андрій Федчишин, Кісіль Тарас та Тетяно Чучко.

«30.09.13»
Львівська міська громадська організація «Спілка консультантів «Експерт-група», в особі Голови Адміністративної Ради
Фітьо Андріяна Мирославовича, та Громадська організація
«Суспільно Правозахисний Актив Справедливість» підписали
угоду, у відповідності до якої вирішили, що інтересам кожної з
них відповідає розроблення та реалізація проектів у сфері науково-технічної, культурно-просвітницької, інноваційної, інвестиційної, інформаційно-консультаційної громадської діяльності,
проведення семінарів і презентаці.
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«07.10.13»
7 жовтня — дата створення світу, від якої йде відлік часу в
юдаїзмі. А ще в цей день у Галицькому районному суді м. Львова закінчився процес, в якому строною відповідача були відомі
львівські журналісти Юрко Лелявський та Владислав Якушев.
Позивачем по справі був директор ВПУ №29 І. Митрофанов,
а відповідачем Юрій Лелявський, третьою особою на боці відповідача виступав журналіст — криміналіст Владислав Якушев.
Інтереси відповідача представляв юрисконсульт ГО «СПАС»
Андрій Федчишин. З самостійними вимогами, в суд звернулася і
сама громадська організація «СПАС», яку представляв заступник
голови правління об’єднання — Олег Пилипенко.
«Судовий процес тривав більше року. Позовна заява в суд,
була подана ще 8 липня 2012 року.
Процес був зовсім не легкий. Позивача представляв дуже
досвідчений адвокат. Проте, нам вдалося протрималися і позовну
заяву пана Митрофанова суд ухвалив повернути назад.
Також, суд задовільнив і наше клопотання, про запрошення
до залучення третьою особою без самостійних вимог на боці
відповідача редакцію газети «Ратуша». Оскільки в газеті, була
надрукована публікація, із змістом дуже подібним до тої, яка
була вже у матеріалах справи. В редакцію, головному редактору
Миколі Савельєву, судом було скеровано запрошення до участі
у справі, хоча жодного з представників газети «Ратуша» ми так
і не дочекалися.
Мені здається, що пан Митрофанов не сподівався на такий
активний захист з боку львівського журналіста. Тому маємо і
позитивний результат.
Особисто, вважаю неблагородною справою, переслідувати
судами журналістів. Хоча у мене неодноразово траплялися
випадки в житті, коли в публікаціях та телевізійних сюжетах
дещо перекручували інформацію та мої коментарі. Якщо журналіст щось перекрутив — то він зіпсував в першу чергу власну
репутацію. І для цього факту навіть не потрібне рішення суду.
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Ти підходиш до справи непрофесійно — тобі відмовлятимуть у
коментарях!
Інша справа, коли попіаритися хоче сам герой публікації,
яка йому просто не сподобалася.
Дуже хотілося б бачити і журналістську солідарність. Мають
ефективно працювати спілки журналістів», — прокоментував
подію юрисконсульт ГО «СПАС», Андрій Федчишин.

«17.11.13»
В 13 році вже давно ніхто не захоплювався прослуховуванням пісні Али Пугачової: «Ей ви там зверху». Але «вони» все
тупотіли та тупотіли, як слони.
Заяву з вимогою притягти до кримінальної відповідальності
Прем’єр-міністра України Миколу Азарова було скеровано до
прокуратури.
Заяву відповідного змісту було направлено в правоохоронні
органи, після того, як на допиті в Галицькому районному відділі львівського міського управління міліції, одного з членів ГО
«СПАС», Олега Пилипенка, 26.10.2013р., — було виявлено копію
заяви ГО «СПАС» від 25.08.2013р. до Премєр-міністра України М.
Азарова із штампом Кабінету міністрів України.
На думку громадських активістів, копія їх заяви не могла
опинитися в матеріалах у слідчому відділі офіційним шляхом.
«Мене було допитано в Галицькому РВ ЛМУ МВСУ. Серед
матеріалів, з якими мене було ознайомлено під час допиту, була
і копія заяви ГО «СПАС» до Прем’єр-міністра Миколи Азарова.
Я звичайно здивувався, бо до ГО «СПАС» ніхто не звертався із
запитом про надання копії цієї заяви. Потім я виявив, що на цій
копії стоїть прямокутний штамп Кабінету міністрів України.
І мені, звісно, хочеться дізнатися, в який спосіб копія нашого
документу зі штампом Кабінету міністрів України, потрапила до
скаржника в правоохоронні органи, начальника Філії — начальника управління Львівської регіональної філії Центру «ДЗК»,
Кречківського Михайла Йосиповича Центру?
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Тому від ГО «СПАС» була скерована заява у правоохоронні
органи. Там мають розібратися, хто з працівників та керівництва
Кабінету міністрів України, Львівської регіональної філії Центру
«ДЗК» винен і хто і в якій мірі понесе за це покарання.
Наразі, я не виголошую про переслідування своєї особи
владою, включно із її представниками найвищого ешелону. Але
ланцюг від Кабінету міністрів України до Львівської регіональної
філії Центру ДЗК необхідно виявити, а людей які дозволяють собі
вчиняти незаконні дії та зловживати своїм службовим становищем — покарати», — прокоментував свою заяву активіст, Олег
Пилипенко.

«18.11.13»
Якщо в день святителя Іони на гілках верби видно іній — прикмета, що зима буде тривалою! А от якщо мешканці старовинної
львівської площі «circulo», вранці 18 листопада — побачили власні
автівки розмальованими фарбами з аерозольних балончиків?
Значить — комусь це вигідно, запитали б у стародавньому Римі!
Життєвий простір — просторове поле взаємодії природи і
суспільства, на яке поширюється сфера впливу людини (індивіда,
групи людей). Життєвий простір на Сході (нім. Lebensraum im
Osten) — термін націонал-соціалістичної пропаганди часів Адольфа Гітлера, що відображала плани заселення германськими,
зокрема німецькими народами (в націонал-соціалістичній точці
зору — арійцями) територій у Східній Європі. А от львівський
бургомістр Андрій Садовий — потребував життєвого простору в
історичній центральній частині Львова. І самозваний молодіжний громадський рух «Дайте пройти» посів своє місце в числі
різноманітних методів і підходів тиску на мешканців Галицького
району міста Львова. Натхненний і прикритий ідеями рівності
і справедливості, рух «Дайте пройти» швидко здобув популярність в середовищі студентської молоді. Потужна промоція з
боку міської влади і підконтрольних родині Андрія Садового
ЗМІ, мала скласти враження діяльності львівської урбаністичної
платформи, у пересічного мешканця.

62

АЛЬМАНАХ ЛЬВІВСЬКИХ ДОН КІХОТІВ

Так конфлікт мешканців площі Ринок з мером Андрієм Садовим тривав дуже давно. Міський голова Львова бачив центральну
частину міста як виключно пішохідну зону. Натомість мешканці
обурювалися і вважали, що мають повне право користуватися
авто для задоволення власних побутових проблем.
Активісти зі «СПАСу» сфотографували помальовані автівки на площі Ринок та провели опитування серед місцевих
мешканців.
«Всі мешканці, з якими ми мали розмову наголошують, що
вже кілька місяців підряд їх залякують молодики з руху «Дайте
пройти», мовляв пильнуйте за машинами — бо щось завжди
може статися. Ніхто навіть сумнівів немає, вандалізм в центрі
європейського Львова здійснили учасники «Дайте пройти». Звичайно, ми здійснюємо підготовку заяви у правоохоронні органи,
проте нам не відома ГО «Дайте пройти», реєстрацію такої ми не
віднайшли. Також, нам не відома і координаційна рада громадських організацій з такою назвою. Інакше були б принаймні якісь
протоколи засідань, установчий протокол утворення та склад
такої ради. Фактично, ми маємо справу з незаконною діяльністю
незареєстрованого у законному порядку об’єднання громадян.
Яке до того ж промоціюється та заохочується очільником міста,
паном Андрієм Садовим.
Ми неодноразово викривали учасників «Дайте пройти» на
брехні. То вони здійснюють збір коштів на особисті банківські
картки. То оповідають що вони поставили стовбці, хоча інсталяцію стовбців здійснювали підрядники Галицької районної
адміністрації Львівської міської ради за бюджетні кошти», —
прокоментував ситуацію для журналістів, правозахисник Олег
Пилипенко.
«Такі дії є звичайним хуліганством. Особи які це вчинили
мають відповідати перед законом», — зауважив юрисконсульт
ГО «СПАС» Андрій Федчишин.
Інцидент з помальованими на площі Ринок автівками, виявився останнім в історії діяльності руху «Дайте пройти». Далі
цей громадський рух кудись зник.
Брехнею можна обійти півсвіту, але назад повернутись буде
неможливо.
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26.01.13 р. «Спасівці» вимагають звільнити
керівництво міліції Львова.

12.02.13 р. Акція під Головним управлінням юстиції у Львівській обл.
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19.03.13 р. Антимерська акція під Львівською міськрадою.

27.06.13 р. Мітинг ГО «СПАС» та селян проти експлуатації
Грибовицького сміттєзвалища.
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29.07.13 р. Збори у с. Великі Грибовичі, щоб вирішити проблему
сміттєзвалища

06.08.13 р. Бруківка з вулиці Вітвера.
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11.08.13 р., 01.09.13 р. Протестні акції та громадське обговорення
проблематики видобутку сланцевого газу.
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01.09.13 р. Акція під будівлею колишнього військкомату.

18.11.13 р. Рух «Дайте пройти» підозрюють в хуліганських діях щодо
авто на площі Ринок
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19.11.13р. Зустріч з громадою мікрорайону Білогорща.

26.11.13 р. Акція проти тиску комунальників
на львівську родину Дорошів.
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28.11.13 р. Протестні акції «Євромайдан» у м.Львові.
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ХАЙ ЖИВЕ
РЕСПУБЛІКА!

«19.01.14»
«Грибовичі — це є другий Чорнобиль, проте відкритий, без
саркофага. Якщо цей саркофаг не збудувати, то масштаби лиха з
кожним роком все збільшуватимуться. Я пропоную його будувати
і вкладати в це великі гроші. Мені важко зрозуміти, чому людям
15 років давали обіцянки, але їх виконання ніхто не контролював», — обурювався ще у далекому 2006 році під час зборів мер
Андрій Садовий.
Активісти ГО «СПАС» провели під львівською онколікарнею
акцію, щоб нагадати мешканцям міста про взаємозв’язок між
сміттєзвалищем і статистикою онкохворих.

«05.03.14»
Раптом виявилося, що посадовці львівської мерії бояться
публічності…
Щороку, відповідно до законодавства органи виконавчої
влади та міські депутати, рівно як і сам очільник міста мають
звітувати громаді про свою роботу. Звітування переважно проходить на початку кожного наступного календарного року.
Але цього разу, у Всесвітній день дитячого телебачення та
радіомовлення, 100 запрошених посадових осіб Львівської міської
ради з невідомих причин не прийшли на звітування Галицької
районної адміністрації. Саме звітування мало пройти в актово-

ЧАСТИНА ІІІ. Хай живе республіка!

71

му залі корпусу №2 Університету банківської справи о шостій
вечора, за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Зі слів
коменданта університету, розраховували на сто запрошених
осіб, проте в останній день з Галицької адміністрації ввічливо
перетелефонували та повідомили що не прийдуть.
«Нагадуємо, сам міський голова Львова Андрій Садовий
«затятий двієчник», вже два роки підряд отримує оцінку «незадовільно» від депутатів на своєму щорічному звіті.
Ми влаштували протестну акцію ще перед звітуванням
Галицької районної адміністрації, планували взяти участь і у
самому заслуховуванні звіту, оскільки мали власні зауваження
та вимоги. Але сьогодні замість Галицької райадміністрації звітувала лише пуста зала.
Про протестну акцію та нашу участь на звіті ми завчасно
попередили міську раду. Але, мабуть, місцеву владу влаштовують
лише зустрічі у власному колективі. А засади безпосередньої
участі громади, прозорості, демократичності та відкритості влади — у Львівській міській раді розуміння не знаходять.
На звіти районних адміністрацій завжди ходить керуючий
справами виконавчого комітету, голова адміністрації, перший
заступник міського голови, керівники ЖЕКів та інші посадовці.
У нас виникло дуже багато запитань стосовно роботи Галицької
районної адміністрації. Це стосувалось і житлово-комунального
господарства, і діяльності адміністративної комісії районної адміністрації», — прокоментував дії активістів член правління ГО
«СПАС» Олег Пилипенко.

«23.06.14»
Хто спонсорував снайперів Майдану? «У Львівській міській
раді шкодували коштів для солдатів АТО, натомість відкрито
спонсорували СБУ під час Майдану», — повідомили в ГО «СПАС».
«У виділенні коштів для екіпіровки та навчання військових
шкодують грошей у Львівській міській раді. При цьому посилаються на п. 2 Ст. 85 Бюджетного кодексу України, яким заборонено планувати та здійснювати видатки, які не відносяться
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до місцевих бюджетів., які до нього не відносяться Натомість,
у розпал протестних акцій ЄвроМайдану, мер Львова Садовий
віднайшов гроші на озброєння підрозділів СБУ», — нагадали
активісти.
«Ця допомога яструбкам Януковича від мера Львова Андрія
Садового, ставить останнього на мою думку, в один ряд з Шуфричем, Симоненко, Єфрємовим, Азаровим та Царьовим. Напрошується питання, за чиї кошти були куплені гвинтівки та приціли
для снайперів, які розстрілювали Небесну сотню на Майдані.
Які розстрілювали українців, патріотів, львів’ян? За наше мито,
нас же й бито?» — додав активіст ГО «СПАС», Андрій Федчишин.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської
міської ради від 02.12.2013 р., управлінню СБУ у Львівській області було безоплатно надано обладнання та екіпіровки на суму
понад 265 тисяч гривень. Серед цього переліку є і так необхідні
сьогодні українській армії на Сході України нічні приціли «Дідал», сервер, комплект зв’язку, бензиновий генератор та чохли
для снайперських гвинтівок.
«Сьогодні влада ще не змінилась в Україні, але ми маємо
вже нового Президента, йдуть нові призначення у вертикалі державної виконавчої влади, незабаром мають пройти демократичні
перевибори у Верховну та місцеві ради.
Українці дуже змінилися за останній рік сурових випробувань. Гадаю, кожний львів’янин тепер тверезо подивиться на
роботу міського голови і дасть відповідь на прості питання. Чому
такий господарний мер будував з Борисом Колесніковим нікому
не потрібний стадіон «Арена-Львів», навіщо витрачалось стільки
бюджетних коштів на нову нікому не потрібну транспортну схему.
Чому наче патріотично налаштований А. Садовий знайшов гроші
для СБУ, але зневажив українську армію. Де будівлі районних
львівських військкоматів, чому і в чиїх руках вони опинились.
Ми направляли листи у Львівську міську раду з проханням
допомоги військовим. Чомусь, Львівська обласна рада таку можливість знаходить, а в Ратуші вважають за корупцію.
Також ми підняли питання щодо повернення військовим
будівель львівських районних військкоматів. В міській раді наче
і не проти, посилаються на те що мовчать самі військові. Що ж,
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тоді військові скажуть своє слово», — прокоментував заступник
голови ГО «СПАС», Олег Пилипенко.

«15.07 і 10.08.14»
В Україні розпочав свою діяльність всеукраїнський громадський Рух допомоги біженцям зі Сходу та півдня України «Єдина
родина — Єдина країна»!
Діяльність активістів була спрямована на допомогу біженцям зі Сходу та Півдня України під гаслом «Єдина родина — Єдина
країна».

«04.11.14»
У свята наступає час, коли люди з різних куточків України
нарешті об’єднуються ментально, одягаються гарно та виглядають справді щасливими. Так 26 жовтня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів України. Але вже наступного
дня, окремі експерти обізвали склад Верховної Ради України
самим непрофесійним за всю історію Незалежності України.
Інші пророкували новообраному парламенту від 100 днів до
1 року роботи…
Громадськість найпридатнішого для демократії в Україні
міста не могла просто так пропустити повз вуха експертну думку. Так з’явилася практика обговорень і утворився громадський
майданчик. Згодом такі зустрічі стали систематичними та у
Львові став функціонувати незалежний експертний майданчик.
На першому засіданні, серед присутніх на круглому столі
були: представник ГО «Разом» Тарас Галич, представник ЛОО
«Нова Україна» Олег Кіц, голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес, члени правління ГО «СПАС» Андрій Федчишин та Олег Пилипенко, представник ГО «Спілка консультантів
«Експерт група» Андріан Фітьо.
Під час обговорення присутні досягли думки, стосовно
створення громадського майданчика. В задачі якого входило
підвищення фаховості усіх хто бажає в майбутньому представ-
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ляти інтереси громади в місцевих радах і парламенті, контроль
за використанням бюджетних коштів у Львівській області, обговорення місцевих програм та стратегій розвитку.
«Ситуація в країні дуже складна і вимагає від нас, представників громадянського суспільства певних дій. Держава в борговій
ямі, тому ми маємо проконтролювати доцільність використання
кожної копійки місцевих бюджетів.
Ми не можемо назвати себе опозицією в прямому сенсі цього
слова, оскільки знаходимося поза політикою. Але ми можемо себе
назвати опозицією до всіх можливих проявів корупції, службової
недбалості та халатності, некомпетентності місцевої влади.
Нас відверто здивували біографії багатьох учасників виборчих перегонів 26 жовтня. Одні ніколи не служили в армії, інші не
мають управлінського стажу, окремі взагалі безробітні…
Хоч законодавством передбачено підвищення рівня фаховості представників влади, особисто поділяю спільну думку нашого
товариства. Люди, які прагнуть реалізувати себе у владі, мають
підходити до цього виважено і відповідати певному рівню професійності.», — виголосив в промові до присутніх Зиновій Бермес.
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19.01.14 р. Проти функціонування Грибовицького сміттєзвалища.
Акція біля львівської онколікарні.

09.02.14 р. Актив ГО «СПАС» та УНСО організували патрулі у Львові
з метою знешкодження «тітушек».
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16.02.14 р. Громадські активісти передають
Львівську облдержадміністрацію. Серед громадськості присутні
члени ГО «СПАС», УНСО, ВО «Свобода».
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05.03.14 р. Звітування Галицької райадміністрації
Львівської міськради.
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08.06.14 р. Акція проти виборчої системи
за закритими партійними списками.

ЧАСТИНА ІІІ. Хай живе республіка!

15.07.14 р., 10.08.14 р. Рух допомоги біженцям
«Єдина родина — єдина країна».
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04.11.14 р. Експертний громадський майданчик.

ЧАСТИНА IV
ЧИ НЕ ТОЙ ТО
ХМІЛЬ?
Якщо міркувати про причини поразки Української революції,
особливо на початках у 1917–1918 роках, приходять на думку дві
основні причини. Одна із них — це та, що сам український народ,
та навіть більше — його еліта, занадто пізно еволюціонували й
усвідомили необхідність власної державності.
Якось історик та журналіст Олександр Зінченко влучно
зауважив, що у березні 1917 року кияни буквально носили на
руках по Хрещатику Михайла Грушевського, називали «Батьком»
і «Месією». За рік — навесні 1918-го — почали кричати «ганьба»
Грушевському. У квітні — прийшов Скоропадський. Почали кричати «ганьба» Скоропадському. У грудні докричалися — прийшов
Петлюра. Потім було «Петлюрі — ганьба!» Врешті-решт Петлюру
вигнали більшовики і у середньотерміновій перспективі розстріляли усіх, хто пробував кричати їм «ганьба!».
Раз за разом українці зачаровувалися політиками і розчаровувалися в них.

82

АЛЬМАНАХ ЛЬВІВСЬКИХ ДОН КІХОТІВ

«13.08.15»
Трудовий колектив комунального закладу «Львівський
історичний музей» був вимушений самотужки прокладати собі
шлях до приміщення ангару колишнього трамвайного депо на
вулиці Вітовського, 57 (приміщення передано в оренду історичному музею на 50 років, договір оренди №Г-2166/4 від 02.08.2004).
Сьогодні в приміщенні ангару планується облаштувати Музей науки і техніки. Музей техніки у Львові дуже потрібний, бо
таких державних музеїв в Україні майже немає. Львів’янам є що
показати в цьому музеї. Історія технічного розвитку Галичини
налічує багато важливих відкриттів і винаходів ХVІІІ-ХХ ст., які
вплинули на розвиток не тільки нашого регіону, а мали світовий
характер. Вперше в Україні тут було здійснено книгодрукування,
вперше було піднято повітряну кулю з автоматичним пристроєм
керування газового пальника, вперше здійснено перегонку нафти
та очищення фракцій перегонки, вперше виготовлено гасову
лампу, яка освітила багато міст Європи та світу, перша залізнична колія була збудована у 1861 році, перші нафтові копальні
в Бориславі, перший нафтопереробний завод та багато інших
технічних рішень.
Радянський період також можна характеризувати позитивними впливами розвитку науково-технічного потенціалу
Львівщини і Львова зокрема. Це потужні підприємства, такі, як
Львівський автобусний завод, телевізійний завод, завод кінескопів, завод автонавантажувачів, підприємства машинобудування
і електронної промисловості (військово-промисловий комплекс),
ряд науково-дослідних інститутів. Тому цей фактор характеризує
галичан, як людей високого інтелектуального і науково-технічного рівня.
Нежитлове приміщення використовується Львівським історичним музеєм для зберігання експонатів музею (фіакр XIX ст.,
знаряддя праці із галицьких озокеритних і нафтопромислів ХІХ
– поч. ХХ ст., трьохциліндровий дизельний двигун «BENZ» 1907
року, трактор колісний «Кіровець» марки У-2 з гасовим 4-циліндровим двигуном 1938 р., макети космічних супутників, мото-
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техніка, велика колекція побутової техніки, зразки кінескопів
виробництва Львівського заводу кінескопів, ювілейний годинник,
виготовлений у 1991 році до Дня Незалежності України та багато
іншої техніки).
«Працівники «Львівелектротрансу» заблокували вхід до приміщення ангару. Посміхаючись, вони повідомили, що мер Львова
Садовий вже знає, кому це приміщення продати, і вони діють за
його вказівкою… На додачу вони повідомили, що музейчикам
краще подбати про своє приміщення на пл. Ринок, 6, мовляв,
Садовий і там вже має покупця.
Ну що хочеться сказати, не ти, Андрій Садовий, давав — не
тобі забирати! І якщо перед смертю не наївся — то і не налижешся! «Гільйотина» з голосів львів’ян чекає тебе на місцевих
виборах!», — прокоментував голова правління ГО «СПАС», Олег
Пилипенко.

«13.05.16»
Коли всі надії на адекватну українсько-російську політичну
угоду щодо звільнення Надії Савченко закінчилися, зі Львова
пролунала джентельменська пропозиція. Відбувати покарання
замість Надії Савченко визвався громадський діяч Олег Пилипенко.
З листом про своє бажання обмінятися, Олег Пилипенко
звернувся до Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Відповідний лист був скерований звичайною та електронною
поштою.
«В першу чергу я патріот України! Я не можу допустити щоб
громадянка України, офіцер ЗСУ, народний депутат України та
навіть делегат ПАРЄ, була заручником нової агресивної дипломатії російської влади.
Тому я запропонував власний варіант вирішення питання,
стати об’єктом міждержавного обміну», — згодом пояснив у власних коментарях голова правління ГО «СПАС», Олег Пилипенко.
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«02.09.18»
Встановити у Львові пам’ятник американському політичному
діячеві Джону Маккейну запропонував громадський діяч Олег
Пилипенко!
Американський діяч Маккейн був чи не найбільшим прихильником української державності та її європейського вектора
розвитку.
Джон Маккейн сам неодноразово перебував з візитами в
Україні, а у дуже не простий для українського народу час, виступав на сцені Євромайдану перед мітингувальниками. Також
республіканець Маккейн, послідовно обстоював право на отримання Україною систем озброєння з США.
За даними експертного опитування у 2015 році, сенатор
республіканець зі штату Аризона Маккейн, посів третє місце у
списку найкращих лобістів України у світі.

«13.11.18»
Безпосередня співпраця військових і викладачів предмета
«Захист Вітчизни» відбулася у Львові! І першим суб’єктом такої
досить незвичної для пересічного учня комунікації, в рамках
пілотного проекту «Королівські опришки», став львівський ліцей
№ 93.
Письмовий тест з предмету «Захист Вітчизни» для учнів
ліцею розробили самі практики військової справи. А саме, військовослужбовці 24 окремої механізованої бригади імені короля
Данила.
«Це цікава ініціатива з боку представників Збройних Сил
України. Особисто відразу її підтримав і як член комісії освіти
Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації надав дуже високу оцінку. Навчальний процес потрібно
вдосконалювати і урізноманітнювати. Сьогодні був перший
маленький крок на шляху вдосконалення освітнього процесу з
допомогою реалізації проектів з військовими. Але що саме для

ЧАСТИНА ІV. Чи не той то хміль?

85

мене головне, що були задоволені і самі учні!», — прокоментував
викладач предмету «Захист Вітчизни», Олег Кіц.
Відтак, учні ліцею переважно добре склали запропонований військовими тест. А найкращий отримав ще й оригінальну
винагороду — сухпай ЗС України.
«Сьогодні українська армія як ніколи потребує професіоналів у своїх рядах, людей сучасного мислення, справжніх патріотів
своєї держави. Економіка і соціальна культура тяжіє до переходу
на європейські стандарти, а армія — на стандарти НАТО. Звичайно, що вітчизняна освіта просто зобов’язана гнучко і своєчасно
реагувати на нові виклики», — прокоментував заступник командира мінометної батареї 24 ОМБр, Ігор Трусило.
Автор оригінального проекта «Королівські опришки» — Олег
Пилипенко.
«Ідея проекту співпраці військових і викладацького складу
освітніх закладів з метою вдосконалення навчального процесу
виникла у мене вже давно. Концепцію проекту я неодноразово обговорював з представниками військкоматів, педагогами,
очільниками органів місцевого самоврядування, керівниками
національно-патріотичних гуртків.
Реалізація проекта включає у себе кілька етапів. Перший
етап — це ознайомчий. Необхідно розуміти, наскільки учні досконало знають предмет в рамках навчальної програми «Захист
Вітчизни» для навчальних закладів системи загальної середньої
освіти. Чи цікавляться військовою справою і з яких джерел беруть інформацію.
В перспективі, цікаво впровадити в шкільний навчальний
процес систему EDIP. В перекладі та розшифровці, це спільні дії
викладачів та учнів, з метою оптимального набуття останніми
нових вмінь, навичок та знань; E — пояснення, D — демонстрація, I — імітація, P — практика», — пояснив автор проекта, Олег
Пилипенко.
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«13.06.19»
Коли українські паралімпійці на чемпіонаті світу здобули 42
нагороди, а шістка фіналістів нацвідбору на Євробачення, якими
стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, Freedom jazz, ANNA
MARIA та KAZKA, — приготувалися до участі в найбільшому музичному заході Європи, львівський письменник Олег Пилипенко
промоціював Україну в інший своєрідний спосіб.
Він поповнив сучасну українську літературу німецькомовною книжкою. З пахнючих від свіжої друкарської фарби сторінок
нової книжки Олега Пилипенка, виглянули епічні давньогерманські герої — нібелунги.
Книга «Золотий птах нібелунгів» називається німецькою
мовою — «Der golden Vogel der Nibelungen». Чернетки книги автор
писав тоді, коли ще перебував в зоні проведення бойових дій у
Донецькій області. А от видав книгу саме зараз, коли повернувся
цілим і неушкодженим до рідної домівки у Львові.
«Свою книгу я безкоштовно скерував у наукові, обласні і
бібліотеки вищих навчальних закладів. Побачить свого читача
книжка і в бібліотеках німецькомовних країн Європи. Це Австрія,
Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія.
В першу чергу я приніс свої книги в бібліотеку — центр
німецькомовної літератури у м. Львові.
Мої попередні історичні книги про історію Львова і козацьку
добу були розраховані на українського читача. Тепер, завдяки
своєму німецькомовному виданню, — я зможу торкнутися сторінок непростої історії України-Руси у творі, який читатимуть за
кордоном. Вважаю книжку своєрідним варіантом промоції історії
українців в Західній Європі», — прокоментував автор книжки,
Олег Пилипенко.

«22.11.19»
Суспільно-політичне інформагентство «МЕДІАСТАР» 11-й
раз видало глянцевий журнал ТОП-100, що презентує резуль-
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тати експертного опитування щодо ста найвпливовіших людей
Львівщини.
Видання журналу «ТОП-100» вже стало доброю традицією
визначення в області впливових людей з різних галузей — влади,
політики, бізнесу, ЗМІ, громадських діячів, культури.
Сьогодні серед нагороджених є добре відомі у Львові та за
його межами люди, які потрапили у рейтинговий список 2019
року за наступними номінаціями: влада, новаторство, публічний
вимір, місцеве самоврядування, прорив року, гуманність та волонтерство, промоція освіти, соціальна відповідальність, суспільна
активність, професіонали Львівщини, обличчя медицини, лідер
позитивних змін, інновація, лідер галузі, сила впливу і оборони,
реформатор, філософія світу, культура та публіцистика, культурна спадщина. Це: Маркіян Мальський, Василь Лозинський, Юрій
Холод, Андрій Москаленко, Маріанна Вільшинська, Ігор Гайдучок, Галина Гичка, Ігор Кузьмак, Андрій Ковч, Галина Слічна,
Олег Синютка, Назар Брезіцький, Ярослав Рущишин, Валерій
Веремчук, Катерина Кеньо, Андрій Садовий, Володимир Квурт,
Павло Бакунець, Тарас Кльофа, Михайло Боднар, Андрій Худо,
Орест Саламаха, Юрій Путас, Андрій Гладун, Наталія Струк, Дует
«Ріка життя», Павло Коростильов, Алла Черкасова, Дмитро Лопушанський, Володимир Кожан, Василь Мартиняк, Олена Пасевич,
Гленн Андерсон, Марія Вертецька, Павло Ткачук, Любомира
Манзій, Борис Гудзяк, Оксана Сербенська, Олена Гальвіцька,
Олег Василишин, Алла Горбач, Анна Дзялак-Савицька, Дарія
Муращенко, Анна Косарєва, Роман Грицевич, Софія Федина,
Юрій Візняк, Уляна Дорош, Олег Микита, Юліан Чаплінський,
Олег Мицик, Ірина Микичак, Ірина Маруняк, Володимир Зуб,
Михайло Гичка, Назар Грицевич, Дмитро Квіт, Яна Стрельбецька,
Наталія Ференц, Олександр Ганущин, Денис Шмигаль, Богдан
Гагалюк, Іван Собко, Мирослава Туркало, Joryj Kloc, Тарас Кицмей, Мирослав Скорик, Святослав Юраш, Ігор Корончевський,
Віталій Антонов, Ярослав Дубневич, Григорій Козловський, Юрій
Турянський, Ростислав Мельник, Любомир Сопільник, Валерій
Середа, Василь Віконський, Віктор Іваніцький, Наталія Харченко, Святослав Вакарчук, Ірина Верещук, Тарас Грень, Ольга
Візняк, Марян Заблоцький, Любомир Медмідь, Андрій Дахній,
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Юрій Кох, Андрій Содомора, Марія Сінельнікова, Мирослав Маринович, Олег Пилипенко, Соломія Чудик, Влад Якушев, Роман
Опалинський, Орест Скоп, Іван Сварник, Богдан Тихолаз, Ганна
Гаврилів, Оксана Муха.
Кожний учасник рейтингу отримав власну оцінку незалежного журі та місце у своїй номінації. Про здобутки кожного з
номінантів можна прочитати коротку довідку.
Так, зокрема стосовно одного з переможців рейтингу в
номінації «культура і публіцистика», Олега Пилипенка подали
наступну довідкову інформацію:
«На посаді голови правління ГО «СПАС» Олег Пилипенко
створив на Львівщині потужну громадську платформу, з якою
були змушені рахуватися в органах державної влади та місцевого
самоврядування.
За час перебування на посаді Олег Пилипенко керував
роботою організації за різними напрямками: правозахисна і
правотворча діяльність, просвітницько-консультаційна та аналітично-експертна діяльність, екологічні, благодійні та гуманітарні
акції. Представляв громадську організацію у дорадчих органах
при інституціях державної влади. Найвідоміші проекти за його
авторством: «Пильний громадянин», «Підстав плече ближньому»,
«Єдина родина — єдина країна», «Міні-ринки для селян».
Олег Пилипенко біля 5 років засідав в Галицькому районному суді міста Львова присяжним.
Як письменник, Олег Пилипенко реалізував себе у книгах
«Львів назавжди зі мною», «Хмельницький — князь сарматський»,
«Der goldenе Vogel der Nibelungen», «Альманах львівських Дон Кіхотів». Сьогодні займається написанням кількох нових історичних
романів. Окремі наклади своїх книжок, безкоштовно розповсюдив
по бібліотеках Львівщини, передав в зону дій АТО, у військові частини та госпіталі. Окремо передав частину тиражу у Донецьку та
Луганську військово-цивільні адміністрації, для розповсюдження
україномовної історичної літератури в населених пунктах Донбасу.
Олег Пилипенко брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні
збройної агресії Російської федерації у Донецькій області у складі
24 ОМБр імені короля Данила.
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Олег Пилипенко має декілька дипломів вищої освіти. А
сьогодні навчається заочно у магістратурі за спеціальністю
«Правоохоронна діяльність».
Як підприємець, Олег Пилипенко добре відомий у закладах
охорони здоров’я Львівської області. Його підприємство ПП «Валенсія-Львів» здійснює ремонтні роботи та технічне обслуговування медичного обладнання».

«06.01.20»
Львів було названо королем Данилом приблизно у 1231-1235
роках (перша згадка від 1256 року). Близько 1272 року місто
стало столицею Руського королівства (Волинсько-Галицьке
князівство). Невдовзі після смерті князя Юрія II Львів опинився
під владою Королівства Польського. А 1356 року місто отримало
Магдебурзьке право.
Міжнародна аналітична установа Legatum Institute у списку найуспішніших країн світу 2012 року на верхівку винесла
Норвегію, Данію та Швецію, а далі йдуть неєвропейські країни:
Австралія, Нова Зеландія та Канада.
Більшість держав на верхівці того списку — сім із десяти —
об’єднує те, що вони мають монархів.
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії опинилося у цьому рейтингу на 30-му місці, але англійська
королева Єлизавета ІІ є главою держави в Австралії, Новій Зеландії та Канаді.
Тепер, коли кліше марксистсько-ленінської філософії лишилися лише в голові глибоких пенсіонерів, в Україні починають по
іншому дивитися на Конституційну монархію.
Відомо, що Львів має «королівське» минуле. Але можливо,
Львів має і «королівське» майбутнє? Колись у Львові дуже активно промоціювалася ідея «особливого статусу міста». А сьогодні
з ініціативи активу ГО «СПАС» та ЛОО НДО «НОВА УКРАЇНА»
утворилася Громадська платформа «Королівський Львів».
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13.08.15 р. Зняття блокади комунальників у колишньому
трамвайному депо на вулиці Вітовського, 57.
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13.11.15 р. Реалізація проекту «Підстав плече ближньому»
та інші благодійні акції ГО «СПАС».
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13.11.18 р. Реалізація проекту «Королівські опришки»
у львівському ліцеї № 93.
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13.06.19 р. В Центрі німецькомовної літератури у м. Львові,
книга «Der golden Vogel der Nibelungen».

22.11.19 р. Нагородження ТОП-100 найвпливовіших людей Львівщини.
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