
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ГАЗЕТА РАВИ-РУСЬКОЇ

Нове життя нового прагне слова (М. Рильський)

лютий 2013 року, №2 (36)

Що чекає на школуЩо чекає на школу--інтернат?інтернат?

"Бубликовий" бю-
джет".

З другої спроби депута-
ти таки затвердили голов-
ний фінансовий документ 
міста. Але…

Ст. 3.

"Дорожній жах Рави-
Руської".

Чому вулиця 1-го Лис-
топада одна з найгірших у 
місті.

Ст. 4.

"Мрію малювати кар-
тини не на продаж, а для 
того, щоб дарувати їх".

Розмова з рава-руським 
художником Юрієм Жу-
ком.

Ст. 6-7.

У номері

З початком нового року 
серед равчан почали поши-
рюватися чутки про начебто 
закриття місцевої школи-
інтернату. Головним джере-
лом такої інформації стали 
батьки учнів, що навчають-
ся в закладі.

За словами вчителів, до 
них почали телефонувати 
батьки, які були стурбованими 
можливим закриттям навчаль-
ної установи. Мовляв, до них 
телефонують зі служби у 
справах дітей міської ради і 
повідомляють про те, що їхні 
діти у закладі більше навчати-
ся не будуть, а саму школу-
інтернат закриють.

- До нас телефонувати 
батьки дітей та вимагали пояс-
нити ситуацію щодо закриття 
школи, - розповідає заступник 
директора школи-інтернату з 

навчально-виховної роботи 
Ольга Бучко. –  Однак ні адмі-
ністрація школи, ні, тим паче, 
педагоги про нічого подібно-
го навіть не чули.

За словами адміністрації 
школи-інтернату, у закладі 
навчаються діти, які потребу-
ють соціальної допомоги для 
здобуття загальної середньої 
освіти.

- У нас навчаються не 
лише діти-сироти та напівси-
роти, а також діти з багатодіт-
них, малозабезпечених та 
неповних сімей, діти-інваліди 
та діти, які потребують інтен-
сивної педагогічної корекції, -
розповіла заступник директо-
ра. – Таких дітей у школі 
навчається 332.

У школі-інтернаті гово-

рять, що зі всіх їхніх учнів 
цікавість з боку спеціаліста у 
справах дітей викликали лише 
ті, батьки яких проживають у 
Раві-Руській. Таких у школі-
інтернаті налічується 164. 
Вчителі підозрюють, що така 
цікавість є невипадковою і в 
майбутньому школу хочуть 
позбавити місцевих дітей.

- Якби не було прикро, але 
діти, які потребують соціаль-
ної допомоги, є не лише у 
віддалених селах, а й у нашо-
му місті, - підкреслила Ольга 
Бучко.

Крім того, у листі до місь-
кого голови Рави-Руської 
педагогічні працівники школи
-інтернату нагадали, що зако-
нодавство надає батькам пра-
во віддати свою дитину на 
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навчання в ту школу, у якій, 
на їхній погляд, дитині буде 
найкомфортніше.

Вони також говорять про 
те, що не розуміють, на якій 
підставі спеціаліст служби у 
справах дітей Олена Галуха 
здійснює збір персональних 
даних про батьків.

- Жодного документа, у 
якому було б обґрунтовано 
збір інформації, ми не бачили, 
- продовжує Ольга Бучко. –
Про якісь дії нас ніхто не ін-
формував.

Крім того, з листа випли-
ває, що батьки дітей, які на-
вчаються у класах з інтенсив-
ною педагогічною корекцією, 
обґрунтовували пані Галусі 

КОМУ ДІСТАНЕТЬСЯ ЗЕМКОМУ ДІСТАНЕТЬСЯ ЗЕМЛЯ?ЛЯ?

Рівно через два роки 
після того, як депутати 
міської ради востаннє ви-
діляли земельні ділянки, 

на громадських слуханнях 
влада оголосила про те, 
що знову готова до їхньої 
роздачі. Люди, котрі про-
тягом років не могли 
отримати «сотики», тепер 

масово ринули у стіни 
органу місцевого самовря-
дування із заявами на їх 
виділення.

Як ми і очікували, на 
останній сесії місцеві обра-
нці знову спробували щось
придумати з тим, як же має 
відбуватися виділення земе-
льних ділянок. Проект неза-

конного «земельного поло-
ження», про яке ми писали у 
минулих номерах, схоже 
намагались трансформувати 
у своєрідний «зразок заяви 
на виділення земельної діля-
нки». Така заява, мовляв, 
мала б усунути непорозу-
міння щодо того, хто пови-
нен їх отримати в першу 
чергу, за якою адресою і т. 
п. Подібний зразок заяви 
мали підготувати і затверди-
ти на наступній сесії, після 
чого вже б почався безпосе-
редній процес подання/
поновлення заяв. Однак 
сесія з того часу більше не 
проводилась, а з 12 лютого 
у коридорах міської ради 
почали з’являтися самі гро-
мадяни, які бажають отри-
мати землю.

Ми звернулися до голо-
ви «земельної» депутатської 
комісії Степана Хира проко-
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Латвійська підробка
У МАПП «Рава-Руська» 

на  виїзд  з України прибув 
мікроавтобус марки 
"Мерседес".  Під час прохо-
дження паспортного контро-
лю у  прикордонників виник-
ли сумніви щодо дійсності 
закордонного паспорта гро-
мадянки Литви, оскільки 
деякі з елементів захисту 
інформаційної сторінки не 
відповідали встановленому 
зразку.

Було проведено  співбесі-
ду, в ході якої було встанов-
лено, що вищевказана особа 
(зі слів) є громадянкою Укра-
їни.  Під час поглибленої
перевірки документа було 
встановлено, що паспорт 
містить ознаки   часткової  
підробки.

Громадянку було затри-
мано  для встановлення особи 
та з’ясування обставин право-
порушення  до розгляду  
справи  у суді.

Недитячі "іграшки"
Протягом доби  у МАПП 

«Рава-Руська» прикордонни-
ки Львівського загону вияви-
ли газовий пістолет та елект-
рошокер.

Так на виїзд з України  на 
смугу руху «червоний кори-
дор» прибув мікроавтобус 
марки “Фіат” під керуванням 
громадянина Польщі. Під час 
проведення спільного огляду 
транспортного засобу в ніші 
для рукавичок передньої 
панелі салону автомобіля 
було виявлено газовий пісто-
лет “KOLTER” RMG19. 

У другому випадку також 
на виїзд з України  на смугу 
руху «червоний коридор» 
прибув вантажний автомо-
біль марки “МАН”, під керу-
ванням громадянина України. 

Під час проведення огля-
ду даного транспортного 
засобу прикордонники вияви-
ли в  кабіні водія електрошо-
ковий пристрій “WS-800 
TYPE”.

  Електрошокер  та газо-
вий пістолет були передані 
працівникам Жовківського 
РВ УМВСУ.

Прес-служба Львівсько-
го прикордонного загону

Коротко

ментувати нюанси, пов’яза-
ні з виділенням земельних 
ділянок. Однак він заявив, 
що комісія не приймає заяви 
щодо них, а лише розглядає 
їх, і порадив звернутися із 
запитаннями до міського 
голови Ірини Верещук (вона 
особисто приймала попере-
дні заявки від громадян) та
секретаря міської ради Лю-
бомира Кашуби (на громад-
ських слуханнях 20 січня та 
на останній сесії міської 
ради доповідав щодо 
«земельного питання»).

На жаль, коментар Лю-
бомира Кашуби нам не вда-
лося отримати, оскільки той 
на момент написання статті 
перебував на лікарняному. 
Тому на запитання щодо 
того, хто отримає нові земе-
льні ділянки та як відбува-
тиметься цей процес, відпо-
віла Ірина Верещук.

- Відповідно до земель-
ного законодавства, кожен 
громадянин має право на 
одноразове та безоплатне 
отримання земельної ділян-
ки. Для того, що забезпечи-
ти можливість реалізації 
цього права, міська рада 
розробила квартал індивіду-
альної житлової забудови по
вул. Лісній, де передбачено 
392 земельні ділянки.

За більш як два роки 
каденції  міської ради VI 
скликання квартал по вул. 
Лісній є першим, який було 
розроблено. Так як депутати 
ухвалили рішення щодо 
призупинення виділення 
земельних ділянок, усі, хто 
протягом цього часу писав 
такі заяви, мали можливість 
отримати землю у кварталі 
на колишньому військовому 
стрільбищі, який було роз-
роблено ще за попередньої 
каденції. Його недолік в 
тому, що землі там не розмі-
новані, МНС не дало дозвіл 
на будівництва будинків. 
Також у цьому кварталі є 
підвищена вологість. Тому 
громадяни відмовлялися від 
земельних ділянок у цьому 

місці. Інші, які отримали їх 
раніше в несприятливому 
місці, але ще не оформили 
документацію, можуть від-
мовитись від них і претен-
дувати на інші в кварталі по 
вул. Лісній, - зазначила мер.

Водночас «вікно» для 
написання заяв на виділення 
земельних ділянок було 
відкритим лише чотири дні і 
з 15 лютого у міській раді 
красується оголошення, що 
такі у кварталі по вул. Ліс-
ній вже не приймаються. 
Мер міста пояснила такий 
крок небувалим ажіотажем 
довкола земельних ділянок. 

- Після того як люди 
протягом років нібито 
«стояли на черзі» і два 
останні роки виділення зе-
мельних ділянок у нових 
кварталах не відбувалося, 
вони тепер не знають коли і 
не впевнені чи взагалі змо-
жуть їх отримати, - розпові-
ла міський голова. – Тому 
писати заяви на отримання 
земельних ділянок вони, 
фактично, йдуть сім’ями –
несуть по дві, три, чотири, а 
були й випадки, що й п’ять 
заяв на себе, чоловіка, дру-
жину, дітей і так далі. Оче-
видно, що у випадку їх задо-
волення, такі сім’ї не будуть 
одночасно будувати по бу-
динку на кожній ділянці. 
Невідомо, чи взагалі хоч 
один буде збудовано. Нато-
мість інші люди, які мають 
можливість і готові будува-
ти, знову можуть залишити-
ся «за бортом».

Пані Верещук навела 
приклад кварталу в районі 
вулиць Піскової, Ревуцько-
го та 1-го Грудня, де земель-
ні ділянки людям було виді-
лено два роки тому. За її 
словами, з того часу на бли-
зько 150 ділянках там не 
було зведено жодного буди-
нку, а лише залито кілька 
фундаментів.

- У 2011 – 2012 рр. бли-
зько 300 людей написали 
заяви на виділення їм земе-
льної ділянки. А за чотири 
дні у лютому цього року їх 

вже було написано більше 
400! Тому ми вирішили 
зробити перерву, аби розіб-
ратися з цими заявами і 
вчинити по-справедливому 
з розподілом земельних 
ділянок. На нашу думку, це 
можливо зробити, якщо 
виділяти по одній на сім’ю, 
якщо від такої надійшло 
кілька заяв.

Міський голова підкре-
слила, що першочерговим
правом на отримання земе-
льної ділянки користують-
ся категорій людей, що 
передбачені земельним 
законодавством. Поруч з 
тим, вона заспокоює тих, 
хто вже багато років очікує 
на їх виділення, але ніяк не 
може отримати. Ірина Ве-
рещук зазначила, що заяви 
т а к и х  л ю д е й  п і с л я 
«пільговиків» будуть розг-
лядати першими. 

Задля прозорості проце-
су з виділенням земельних 
ділянок, у міській раді пре-
тендентів на їх отримання 
будуть запрошувати на 
засідання відповідної комі-
сії і, якщо потрібно, навіть 
на голосування на сесії.

- Так як земельних діля-
нок є багато, їх будуть ви-
діляти у шість етапів – в 
межах шістдесяти щоразу, -
зазначила Ірина Верещук.

Наразі ж, як нам вдало-
ся спостерігати, ажіотаж 
навколо виділення земель-
них ділянок призвів до 
того, що звичний режим 
роботи міської ради протя-
гом майже цілого робочого 
тижня було порушено. 
Крім того, серед людей 
вкотре поширюються дум-
ки щодо можливих земель-
них махінацій. Говорити 
про те, наскільки міська 
в л а д а  д о т р и м а л а с я 
«прозорості та справедли-
вості» можна буде тоді, 
коли на голосування депу-
татів будуть винесені спис-
ки людей на виділення 
земельних ділянок. Двома 
словами, далі буде…

Тарас Левко
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"Бубликовий" бюджет"Бубликовий" бюджет
Після скандального 

незатвердження бюджету 
міста на 2013 рік, що стало 
єдиним випадком в Украї-
ни, Рава-Руська міська 
рада таки прийняла голо-
вний фінансовий доку-
мент.

Нагадаємо, з першого 
разу депутати відмовилися 
прийняти бюджет, який 
майже на 3 млн. грн. мав 
бути меншим, ніж минуло-
річний. Він передбачав ско-
рочення видатків на освіту, 
зокрема, робив неможливим 
функціонування дитячих 
садків.

Як пояснили у міській 
раді, відмова затвердити 
бюджет спричинила до того, 
що її представники разом з 
представниками райдержад-
міністрації та районної ради 
сіли за стіл переговорів. 

Їхнім результатом стала 
обіцянка районної влади 
переглянути бюджетні пока-
зники після першого кварта-
лу цього року і «додати» до 
бюджету Рави-Руської кош-
ти, яких місту не вистачає.

Таким чином, наразі 
кошти на функціонування 
дитячих садків передбачено 
на цілий рік, однак на зар-
плату їхніх працівників –
лише на 8 місяців.

Як пояснила міський 
голова Рави-Руської Ірина 
Верещук, якщо по закінчен-
ні першого кварталу міська 
рада так і не отримає гро-
шей, яких їй бракує, то їх у 
міському бюджеті на зар-
плати працівників днз не 
буде. Натомість держава 
гарантує своєчасну виплату 
заробітних плат. Тому, якщо 
місто грошей таки не отри-

має, з державного бюджету 
на зарплату працівників 
дитсадків гроші обов’язково 
повинні бути виділені. За її 
словами, такому рішенню 
передувала нарада з праців-
никами дитсадків, які пого-
дилися на такі умови.

Таким чином, бюджет 
Рави-Руської у 2013 році 
складає 8 млн. 448 тис. грн. 
З них майже 2 млн. 200 тис. 
грн. мають надійти у вигля-
ді дотацій та субвенцій. Це, 
фактично, і є та сума, якої 
зараз бракує місту. 

У бюджеті на 2013 рік 
на освіту передбачено ви-
тратити майже 4 млн. 141 
тис. грн., на житлово-
комунальне господарство 
972 тис. грн., на культуру –
майже 307 тис. грн., на буді-
вництво – понад 550 тис. 
грн., на ремонт доріг – 604 
тис. 300 грн., охорону на-
вколишнього середовища –

240 тис. грн. тощо.
Від діяльності фізичних 

осіб міська влада планує 
отримати до бюджету 2 
млн. 354 тис. 200 грн.

Також майже 1 млн. 450 
тис. грн. до міського бю-
джету повинно надійти від 
плати за землю, за земель-
ний податок, оренду плату з 
фізичних та юридичних 
осіб. На продажі землі місто 
планує заробити 400 тис. 
грн., на відчужені майна –
200 тис. Крім того, майже 
390 тис. грн. повинна склас-
ти плата за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами.

Бюджет міста також 
розраховує на кошти, які 
мають надійти як дотації у 
розмірі понад 1 млн. 257 
тис. грн. по загальному фон-
ду.

Захар Негода

Цього  року вся свідо-
ма Україна  та діаспора  
вшановує  95-у річницю 
трагічного бою п’яти со-
тень юнаків  на чолі з два-
ндцятьма  старшинами  із
чотирьох  тисячною армі-
єю червоноармійців  під 
керівництвом Михайла 
Муравйова. 

Урочистою тематичною 
лінійкою  та хвилиною мов-
чання героїв Крут вшанува-

ли і у Рава-Руському профе-
сійному ліцеї. Із  вступним 
словом  та розповіддю  до 
ліцеїстів, викладачів  та 
майстрів звернулися учень 
13-ї групи, майбутній слю-
сар Микола Маринка та 
учениця 36-ї групи, майбут-
ній кухар, кондитер Юля 
Галич. А поетичні рядки, 
зокрема «На Аскольдовій 
могилі», «Вони лежать наві-
ки молоді», «Любіть Украї-

Ліцеїсти вклонилися  героїзму ровесників з КрутЛіцеїсти вклонилися  героїзму ровесників з Крут
ну» прочитали учениці 26-ї 
групи (кухарі, кондитери) –
Оксана Богуш, Ольга Богуш 
та Оксана Пістун. Не менш 
зворушливими і пронизую-
чими душу були слова пое-
зії «Вихрить зима, встеляє 
землю снігом», що прочита-
ла учениця 36-ї групи Іван-
на Березовець.

Тож наші юні ліцеїсти, 
рівняйтеся на своїх тодіш-
ніх ровесників, героїв Крут. 

Ми ж їхні нащадки, а мо-
лодь завжди була і буде 
найбільшою рушійною си-
лою. 

Підготувала дійство 
досвідчений викладач Яро-
слава Дроботій. А музичне 
оздоблення, яке ніби пере-
давало  атмосферу цього  
героїчного бою, керівник 
гурткової роботи Віктор 
Луцик.

Мирослава Басай

20 січня у Народному домі відбулися гро-
мадські слухання, на яких міський голова І. Вере-
щук звітувала про роботу міської ради у 2012 
році. На захід були запрошені народний депутат 
України В. Пазиняк, депутат ЛОР Т. Козак, голо-
ва Жовківської РДА С. Ціолковський. Всі троє 
запрошення проігнорували. Замість очільника 
району у залі перебував його перший заступник 
Т. Перейма, а також заступник голови Жовківсь-
кої райради Б. Юрдига.

Оцінюючи результати міської ради І. Вере-
щук відзначила труднощі, з якими міській владі 
довелося зіштовхнутись. Головна увага була 
зосереджена на недофінансуванні міста у бюдже-
ті-2013. Спробу пояснити ситуацію заступнику 
РДА равчани, фактично, не дали, висловивши 
своє обурення тим, що районна влада начебто не 
сприяє вирішенню їхніх проблем.

Фотофакт

На фото: перший заступник голови Жовківської РДА Тарас Перейма 
(ліворуч) та міський голова Рави-Руської Ірина Верещук (праворуч) під час 
"з'ясовування" стосунків між райдержадміністрацією та містом.

Фото "Прикордоння"
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ями на ній подекуди глиби-
ною понад 25 см. 

– Сьогодні сотні авто-
мобілів змушені об’їздити 
вибоїни на дорогах по тро-
туарах, загрожуючи життю 
пішоходів». Однак вкласти 
гроші у ремонт цього від-
тинку ми не можемо, оскі-
льки ця дорога знаходиться 
на балансі Яворівського 
ДЕД, - говорить мер.

– Рава-Руська міська 
рада неодноразово писала 
листи начальникам Служби 
автомобільних доріг у 
Львівській області, в яких 
просила посприяти у ремо-
нті вулиці 1-го Листопада,
включити дану ділянку 
дороги в перелік заходів по 
капітальному ремонту до-
ріг на 2012, 2013 рр.», –
зазначила п. Верешук. –
Однак на наші листи ми не 
отримали жодної відповіді. 
Також інформацію про цю 
дорогу ми надіслали голові 
Львівської ОДА Михайлові 
Костюку.

Кілька років тому по 
згаданій дорозі проїздив 

президент Таджикистану, 
який відвідував могилу сво-
го брата у Раві-Руській. Тоді 
у дощову погоду нашвидку-
руч провели «ямковий ре-
монт» ділянки дороги, якого 
вже через кілька тижнів не 
стало помітно. Може знову 
запросити до Рави таджиць-
кого президента?

- Місто стало заручни-
ком ситуації, адже за власні 
кошти відремонтувати доро-
гу, якої не є власником, не 
може, Служба автомобіль-
них доріг звернення місце-
вої влади ігнорує, а його 
мешканці найбільше від 
цього страждають», – бідка-
ється мер Рави-Руської.

Наразі ж Рава-Руська 
міська рада очікує на відпо-
відь на лист до начальника 
Служби автомобільних до-
ріг у Львівській області, у 
якому просить посприяти у 
ремонті вулиці та застерігає, 
що у разі ігнорування звер-
нень буде змушена зверну-
тися до правоохоронних 
органів та прокуратури.

Андрій Бучко

Рава-Руська, яка зна-
ходиться на перехресті 
важливих автошляхів 
державного, регіонального 
та місцевого значення, є 
справжніми «воротами» 
України у Європу. Саме 
по ньому свої перші вра-
ження про нашу країну 
складають іноземці. Але 
краще б вони літали літа-
ками! 

- З початку проведення в 
Україні «Євро-2012» велика 
кількість вболівальників та 
туристів проїздила по дорозі 
державного значення «Львів
-Рава-Руська» через центр 
нашого міста, – розповіла 
міський голова Ірина Вере-
щук. – Однак тоді тут були 
відсутні вказівники напрям-
ків руху, не було нанесено 
дорожньої розмітки. Через 
це частина вболівальників 
не змогла зорієнтуватися і 
замість того, аби рухатися у 
напрямку Львова, їхали в 
напрямку села Магерів, де 
майже повністю зруйноване 
дорожнє полотно.

Однак, попри ремонт 

"головної" дороги, місцеві 
жителі нарікають на вкрай 
незадовільний стан іншої -  
«Рава-Руська-Яворів-Судова 
Вишня», яка є дорогою регі-
онального значення.

- Цю дорогу в межах 
міста складає вулиця 1-го 
Листопада, яка безпосеред-
ньо примикає до дороги 
«Львів-Рава-Руська». Під час 
проведення футбольного 
чемпіонату по ній також 
проїздили вболівальники, 
однак, на відміну від дороги 
загальнодержавного значен-
ня, капітального ремонту 
вона не зазнала, – підкресли-
ла Ірина Верещук. – Також 
по цій дорозі проїздять тури-
сти з Польщі та інших євро-
пейських країн, які відвіду-
ють природний край Розточ-
чя, вона є шляхом паломниц-
тва представників єврейської 
громади до місця масового 
захоронення загиблих в часи 
Другої світової війни.

Дорога «Рава-Руська-
Яворів-Судова Вишня» для 
Рави є справжнім головним 
болем, адже у межах міста 

Для громадського обговорення
Виконавчий комітет Рава-Руської міської ради пові-

домляє про початок процедури розгляду проекту Деталь-
ного плану території земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,15 га в м. Рава-Руська по вул. Довга для будів-
ництва та обслуговування нежитлової будівлі для здійс-
нення підприємницької діяльності.

З проектом Детального плану земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,15 га по вул. Довга в м.Рава-
Руська для будівництва та обслуговування нежитлової 
будівлі для ведення підприємницької діяльності можна 
ознайомитись у приміщенні Рава-Руської міської ради у 
місячний термін з дня публікації.

Відповідальним за організацію розгляду зазначеного 
проекту призначено секретаря міської ради Кашубу Л.І.

Пропозиції до проекту просимо подавати у письмо-
вій формі у Рава-Руську міську раду за адресою: м.Рава-
Руська вул. Я.Мудрого, 3.

На останньому засіданні 
ХХІІІ сесії Рава-Руської місь-
кої ради депутати затвердили 
назви вулиць в кварталі жит-
лової забудови по вул. Лісній. 
Також кожній земельній діля-
нці було присвоєно поштову 
адресу.

Відтепер у місті з'явилося 
13 нових вулиць: Медова, 
Тарнавського, Митна, Люб-
лінська, Княжа, Промислова, 
Кармалюка, Зелена, Гонти, 
Молодіжна, Квіткова, Торго-
ва та Київська. 

У згаданому кварталі не 
присвоєно назви ще одній 
вулиці. Депутати винесли на 
громадське обговорення 
пропозицію назвати її на 
честь колишнього міського 
голови Рави-Руської Романа 
Печінки. Це пояснюється 
тим, що присвоювати вули-
цям, навчальним закладам та 
інших об'єктам імена діячів 
місцевого значення можна 
лише після того, як це схва-
лить місцева громада.

Тарас Левко

У Раві може з'явитись вулиця У Раві може з'явитись вулиця 
Романа ПечінкиРомана Печінки
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причини цього. А, відповідно 
до законодавства України, 
інформація про стан здоров’я 
є конфіденційною.

В свою чергу вже Олена 
Галуха заперечила, що жодно-
му з батьків, з якими зв’язува-
лася, не говорила про доціль-
ність чи недоцільність навчан-
ня їхньої дитини в школі-
інтернаті. 

- Я нічого не вирішую, а 
лише збираю характеристики, 
- відповіла вона на закиди 
вчителів.

Занепокоєні ситуацією, 
що склалася, представники 
вчительського та батьківсько-
го колективів школи-
інтернату звернулися до місь-
кого голови Ірини Верещук з 
проханням допомогти розібра-
тися у ситуації, що склалася. 
За їхніми словами, через те, 
що у місті багато дітей, які б 
мали навчатися у школі-
інтернаті, навчаються у інших 
середніх школах, заклад вже 
кілька років втрачає потенцій-
них учнів. А тепер, коли хо-
дять чутки про начебто за-
криття школи, батьки майбут-
ніх першокласників, які хотіли 
віддати дітей на навчання до 
школи-інтернату, тепер вже не 
впевнені, що це варто робити.

- Цього року ми вперше 
зіштовхнулися з ситуацією, 
коли змушені вивішувати по 
місту оголошення щодо при-
йому дітей на наступний на-
вчальний рік, - зауважила 
заступник директора школи-
інтернату. 

У школі переконані, що 
Олена Галуха взяла на себе 
забагато повноважень. А за-
мість того, аби бути посеред-
ником між батьками учнів, що 
мають навчатися у школі-
інтернаті, та самою школою-
інтернатом, її дії не лише не 
сприяють збільшенню кілько-
сті дітей, а, навпаки, спричи-
нюють до їхнього зменшення. 
Це при тому, що в останні 
роки спостерігається збіль-
шення кількості народження 
дітей.

У свою чергу Олена Галу-
ха посилається на лист служби 
у справах дітей Жовківської 

РДА від 5 лютого цього року. 
У ньому, зокрема, йдеться про 
те, що «діти, які навчаються у 
школі-інтернаті, багато часу 
перебувають поза сімейним 
оточенням, а це призводить до 
втрати виховної функції сім’ї, 
позбавляє дитину можливості 
виховуватись в родині, а та-
кож виховання у закладі не 
створює відповідних можли-
востей для підготовки дітей до 

самостійного життя». Начебто 
саме через це служба у спра-
вах дітей РДА просить Рава-
Руську міську раду надати 
характеристики на батьків та 
сім’ї 164 дітей з метою 
«вивчення та з’ясування об’є-
ктивних підстав навчання
дітей у школі-інтернаті». 

Таке обґрунтування і вчи-
телі, і батьки учнів вважають 
абсурдним. Вони пояснюють, 
що саме у школі-інтернаті 
діти, батьки яких змушені 
працювати далеко від домівки, 
часто перебувають за кордо-
ном чи працюють позмінно, 
постійно перебувають під 
наглядом дорослих, тут не 
лише навчаються, а й прово-
дять дозвілля, що, зрештою, 
вберігає їх від згубного впли-
ву вулиці.

Крім того, у характеристи-
ках служба у справах сім’ї 
просить обов’язково вказати 
інформацію про виконання 
батьками своїх батьківських 
обов’язків щодо виховання, 
розвитку та матеріального 

забезпечення дітей. Однак як 
це мав зробити один спеціа-
ліст за 10 днів (до 15 лютого 
цю інформацію потрібно було 
подати до служби у справах 
сім’ї – Авт.), враховуючи, що 
таких характеристик мало б 
бути більше як півтори сотні, 
у школі-інтернаті не розумі-
ють.

На запитання, на основі 
яких відомостей спеціаліст 

буде писати характеристику, 
Олена Галуха відповіла, що на 
основі прізвища, ім’я та по 
батькові батьків, всіх членів 
сім’ї до 18 років, де вони пра-
цюють, вулиця, на якій про-
живають.

- Ми не розуміємо, як на 
основі лише даних можна 
написати характеристику, -
дивується мати однієї з уче-
ниць закладу Галина Думич.

Зауваження щодо напи-
сання характеристик виникли 
і у представників вчительсько-
го колективу школи-
інтернату. Вони переконані, 
що такі «сухі» дані про батьків 
та сімей не дозволять об’єкти-
вно оцінити підставу, на якій
діти навчають у школі-
інтернаті.

- На наш погляд, такі хара-
ктеристики мали б надавати 
саме у школі, де навчаються 
діти, - зазначила соціальний 
педагог Рава-Руської школи-
інтернату Галина Лещишин. –
Однак до нас за ними з міської 
ради ніхто не звертався.

Після майже годинної 
зустрічі міського голови з 
вчителями, батьками учнів 
школи-інтернату та спеціаліс-
том у справах дітей, сторони, 
здається, дійшли до порозу-
міння.

- Ми не можемо допусти-
ти, щоби школу-інтернат за-
крили, - зазначила Ірина Вере-
щук, яка, до слова, є випуск-
ницею цього навчального 

закладу. – Нам, навпаки, пот-
рібно робити все для того, аби 
всі діти, які мають підстави 
тут навчатися, навчалися у 
школі-інтернаті.

Результатом зустрічі стали 
вже спільні дії спеціаліста у 
справах дітей та педпрацівни-
ків школи-інтернату щодо 
написання характеристик на 
батьків. Крім того, як стало 
відомо згодом, процес набору 
дітей у перші класи значно 
пожвавився. У школі-
інтернаті переконані, що якби 
праця між ними та службою у 
справах дітей міської ради 
відбувалася тісніше, непорозу-
міння вдалося б уникнути. 
Наразі ж сторони сподівають-
ся на те, що неприємна історія 
була останньою і заспокою-
ють батьків учнів: ніхто нікого 
виганяти зі школи не буде, а 
сама школа продовжить пра-
цювати у звичному режимі.

Захар Негода

Що чекає на школуЩо чекає на школу--інтернат?інтернат?
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Якщо запитати пересі-
чного українця назвати 
бодай одного сучасного 
вітчизняного художника, 
то, мабуть, більшість не 
зможе цього зробити. У 
Раві-Руській же, навпаки, 
на запитання «Чи є у місті 
художники?», більшість 
зможе відповісти і назвати 
їх. Одним з таких місцевих 
художників є Юрій Жук. 
Його роботи в прямому 
сенсі у всіх на очах, адже 
саме він розписував кап-
личку, що в центрі міста, 
та церкву св. Юра у Раві-
Руській.

- Пане Юрію, розка-
жіть, як Ви знайшли себе у 
малюванні…

- Десь у 5-му класі шко-
ли на уроці малювання нам 
дали завдання намалювати 
овал і відкласти на ньому 
відстані. Я це зробив без 
розкреслення і, як виявило-
ся, у класі це мені одному 
вдалося. Згодом почав ма-
лювати різні карикатури, 
невеличкі малюнки, мені 
вчителі довіряли оформляти 
шкільну стінгазету, різні 
плакати, що у ті часи було 
дуже модним.

Коли пішов на службу в 

армію, мені знову випали 
функції художника. Я слу-
жив у будівельному баталь-
йоні, де мав свою велику та 
простору майстерню і за-
ймався малюванням. Там 
вперше намалював картину 
масляними фарбами. Після 
повернення додому вже 
почав малювати постійно.  

- Мені відомо, що спе-
ціально азам художника 
Ви не навчалися. А як 
опанували техніку малю-
вання?

- Люблю відповідати на 
це запитання так: у добрих 
людей (Сміється. – Авт).

- Чому, на Вашу дум-
ку, в Україні роботи худо-
жників люди недооціню-
ють, оскільки на них май-
же неможливо заробити на 
життя?

- На мій погляд, держа-
ва не дає змоги людям ціни-
ти мистецтво. Письменник 
чи художник хочуть отри-
мати відповідну винагороду 
за свою роботу, але люди 
фінансово неспроможні 
заплатити за неї. Тому у 
художників дуже мало замо-
влень на картини аби на них 
можна було забезпечувати 
себе і свою сім’ю.

- Що самі думаєте про 
свої роботи? Чи вважаєте 
їх досконалими?

- До досконалості мені 
дуже і дуже далеко. Я пос-
тійно намагаюсь вчитися, 
дослухаюсь до порад і про-
фесійних художників, і зви-
чайних людей. В останньо-
му випадку дізнаюся що 
людям, які, фактично, не 
розуміються у мистецтві, у 
ньому подобається.

- І що ж зараз їм подо-
бається?

- Їм подобається конт-
растика, колористика, щось 
подібне до казкового, муль-
тяшного, аби все було чітко 
намальоване.

- Як часто малюєте 
для себе?

- Дуже рідко. Буває, 
протягом року – жодного 
разу. 

- А чи прикрашають 
Ваші картини стіни влас-
ного помешкання?

- Так. Таких є три. Одна 
з них – це простенький ма-
люнок, на якому зображено 
лисичку на фоні трави. Ко-
лись я намалював кілька 
таких, всі продав, а одна 
залишилася. Тепер вже 
якось і не хочеться з нею 

розлучатися. Інша картина –
етюд, який намалював в 
лісі. Вона навіть не вставле-
на в рамку. Ще одна – образ 
«Годувальниця Матір Бо-
жа», яку колись намалював 
спеціально для себе. Вона 
для мене дуже цінна. Ка-
жуть, потрібно освятити 
такий образ у трьох церк-
вах. Я вже освятив її у двох.

- Ви проживаєте у Ра-
ві. Чи малювали щось на 
тематику нашого міста?

- Так, створив дві робо-
ти. Одна з них – наша рату-
ша взимку. Я її виконав 
декоративною штукатуркою 
на стіні у кабінеті одного з 
місцевих підприємців.

- Чи є у Вас мрія нама-
лювати картину, якої ще 
не малювали?

- Такі мрії в мене неод-
норазово бували і вони збу-
ваються. Якщо хочу щось 
дуже сильно намалювати, 
приходить час, з’являється 
замовник і я її малюю. Зараз 
маю бажання намалювати 
картину, на якій рава-руські 
прикордонники-мисливці на 
природі. Цю картину бачу 
повністю у сучасній інтерп-
ретації. 

- Багато художників 
малюють автопортрети. А 
Ви пробували?

- Ні. І не збираюся. Іс-
нує думка, що коли худож-
ник малює портрет, то надає 
йому дуже сильної енерге-
тики, «прив’язує» його до 
людини. І якщо з портретом 
щось станеться, це негатив-
но може позначатися на 
тому, хто на ньому зображе-
ний. Тому я дещо відмов-
ляю людей від того, аби їм 
малювали портрети. Навіть 
дружина, коли запитує, чи 
не міг би намалювати її та 
дітей, намагаюся уникати 
відповіді (Сміється. –
Авт.). 

- Яким є найвищий 
рівень художника?

- На мій погляд, такий –

Художник Юрій Жук:Художник Юрій Жук:

««Мрію малювати картини не на продаж, Мрію малювати картини не на продаж, 
а для того, щоб дарувати їха для того, щоб дарувати їх»»

Початок. Закінчення на 7 ст.
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Посміхнімося :-)

у портретистів, які малюють 
не з фотокартки, а «з нату-
ри». Тут потрібно вміти 
вловити риси людини. Пор-
третист кількома штрихами
може зробити картину. 

- Колись Ви розмальо-
вували капличку в 
центрі міста. Чи часто 
Вам доводилося роби-
ти подібне? Яка специ-
фіка такої роботи?

- Зізнаюся, робота з 
капличкою мені не дуже 
добре вдалася. Крім 
того, розмальовував 
церкву св. Юра та кап-
личку на Смалисі. Спе-
цифіка робота полягає в 
тому, аби матеріал, з 
яким працюю, був якіс-
ним, стіни, на яких ма-
люю, не піддавалися 
зовнішніх впливам. 
Також розписи потрібно 
постійно оновлювати, 
оскільки погодні умови 
не сприяють тривалому 
збереженню фарб.

- Чи вважаєте себе 
митцем?

- Чесно кажучи, важко 
відповісти. Люди нібито 
вважають.

- Тоді охарактеризуйте 
себе: ким Ви є?

- Заробітчанином 
(Сміється. – Авт.).

- Як ставитесь до су-
часного мистецтва, зокре-
ма, до різноманітних абст-
рактних речей у ньому?

- Колись у колишньому 
кінотеатрі в Раві відбувала-
ся виставка картин. Серед 
інших там висіли дві, на 

яких було незрозуміло що 
зображено, намазюкано і т. 
п. Коли відвідувачі прихо-
дять і дивляться на картину, 
до прикладу, з природою, 
вони розуміють, що там 
зображено, дивляться на неї 
щонайбільше хвилину і 
йдуть далі. А коли бачать 

незрозуміло що, то можуть 
стояти і 5-10 хвилин, розмі-
рковуючи що ж це може
бути. Тому, на мій погляд, 
ось такі речі не є ніяким 
мистецтвом. Мета їхніх 
творців – затримати біля 
себе глядача.

- Яка Ваша мрія як 
художника?

- Малювати картини не 
на продаж, не за гроші. Моя 
мрія – малювати їх і просто 
дарувати. Не знаю, правда, 
чи вона здійсниться.

Андрій Бучко

Сиджу в машині ДАІ з 
інспектором. Він мовчить і 
я мовчу. Тут він говорить:

- Ну що, ти мені нічого 
не хочеш запропонувати?

Я йому:
- Виходь за мене.
Посміявся і відпустив.

Генеpал йде по мостy, 
дивиться навкруги леда-
чим поглядом  і треба ж 
було – йомy на очі потра-
пив солдат. Солдат самові-
льно покинув військову 
частину, щоб погуляти по 
місті і хоче пpоскочити 
повз, роблячи вигляд, що 
не помічає генеpала.

Генеpал:
- Так! Я не зрозумів, 

рядовий! Чому честі не 
віддаєш?

Солдат:
- Згідно 147 пyнктy 

статуту честь на мостy не 
віддається!

Генеpал розгубився, 
відпустив солдата і відразу 
– додому. Пpийшов, пого-
ртав статут, знайшов поті-
бний пyнкт, читає і диву-
ється: "П.147. Солдат по-
винен бути кмітливим і 
сміливим."

По спер ечалися 
український та аме-
риканський генерали 
чия армія найледачі-
ша. Приїздять до 
Америки:

- Хто у нас най 
ледачіший – вийти зі 
строю!

Вся армія зробила 
два кроки вперед. 
Приїздять в Україну:

- Хто найледачі-
ший – вийти зі 
строю!

Вся армія стоїть, а 
двоє рядових гово-
рять між собою:

- Вась, а Вась, 
пішли чи що?

- Та ти що, здурів, 
Іване, в таку далечінь 
пертися?!

Зібрав Бог трьох -
англійця, москаля й 
українця. І каже до 

них:
- Даю вам коней:  хто 

скільки кілометрів здолає, 
той стільки землі й отри-
має.

Першим скаче англієць. 
День проскакав – кінь вто-
мився:

- Ну все, мені досить.
Другим скаче москаль. 

День скаче, два. На третій 
загнав коня.

- Ну що, - каже, - і мені 
вистачить.

Третім скаче українець. 
Скаче день, два, на третій 
загнав коня. Став бігти. 
Годину біжить, дві, п'ять. 
Упав. Почав повзти. Годину 
повзе, другу, третю. Вже 
більше не може. Знімає 
шапку й з усієї сили кидає 
вперед:

- А ось тут ще огірочки 
посаджу!

Ходить москаль по лісу 
з кошиком та й гриби зби-
рає. Позаду з автоматом 
підходить гуцул:

- Ти шо робиш?
- Гріби собіраю.
Гуцул, перетягуючи 

затвор:
- А ти їх тут садив?

Художник Юрій Жук:Художник Юрій Жук:
««Мрію малювати картини не Мрію малювати картини не 

на продаж, а для того, на продаж, а для того, 
щоб дарувати їхщоб дарувати їх»»

ЖУК Юрій, художник. Народився 5 серпня 1968 
року. Навчався у Рава-Руській середній школі №1.

Малює картини на замовлення. Кількість робіт, на-
писаних, охарактеризував як кімнату, площею близько 
18 кв. м, що вщент заповнена полотнами без рамок. Ста-
тистики написаних картин не веде. Малює олівцем, мас-
ляними фарбами, декоративною штукатуркою, спеціаль-
ними інструментами на граніті. Не має звички не закін-
чувати власних робіт.

Крім малювання картин, працює у ритуальній фірмі. 
Тут його робота передбачає створення портретів на над-
могильних пам’ятниках.

Міська "ратуша", 
виконана на стіні 
декоративною шту-
катуркою.
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