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"Працівники дитсадків 
т а  к о м у н а л ь н и к и 
"вибивали" гроші на зар-
плату у голови РДА".

Люди по 2-3 місяці були 
без грошей.

Ст. 2.

"Напад на кочегара 
дитсадка".

Троє невідомих чоловіків 
жорстоко побили працівни-
ка ДНЗ.

Ст. 2.

"Депутат міської ради 
на сесії ледь не послав 
громадянок".

Ст. 2.

"Вифлеємський вогонь 
миру першою зустріла 
Рава-Руська".

Польські харцери переда-
ли святий вогонь українсь-
ким пластунам.

Ст. 3.

"Чим запам'ятався 2013 
рік?"

Опитування серед керів-
ників установ міста.

Ст. 4.

"Равчани на Єромайда-
ні".

Фоторепортаж із перебу-
вання мешканців Рави на 
мітингу в Києві.

Ст. 5.

"Квартал по вул. Ліс-
ній: хто і де отримав земе-
льні ділянки. Частина 3".

Ще 66 громадянам було 
виділено земельні наділи у 
скандально відомому квар-
талі.

Ст. 6 - 7.

У номеріЗЕМЕЛЬНЕ ПРИНИЖЕННЯЗЕМЕЛЬНЕ ПРИНИЖЕННЯ

Незважаючи на всі ті 
скандали, які відбувалися 
у стінах Рава-Руської місь-
кої ради в останні кілька 
місяців, її депутати були за 
півкроку від ще одного, 
пов’язаного із виділенням 
земельних ділянок. 

Востаннє обранці виді-
ляли земельні ділянки лю-
дям у кварталі по вулиці 
Лісній ще 27 червня. Після 
цього був згаданий скандал 

із людьми з «переліку 139-
ти», коли для прийняття 
рішення забракло голосів. 
Далі були скандали між 
міським головою та депута-
тами-«свободівцями», із 
обранням нового секретаря 
ради. Тож півроку процес із 
виділенням земельних діля-
нок простоював. Однак 
спроба його поновити знову 
ледь не зірвалася. 

Як нам стало відомо, за 
день до ХХХIV сесії до 
міської ради почали прихо-
дити люди, котрі повідомля-
ли, що «земельна» комісія, 
головою якої Степан Хир, 
відмовляється передавати 

їхні документи на сесію для 
отримання земельної ділян-
ки у кварталі по вулиці 
Лісній.

- Степан Хир називав 
безліч причин, чому людям 
не можна виділити земель-
них ділянок, - зазначила на 
сесії міський голова Ірина 
Верещук. – То у справах не 
було викопіювання, то кома 
неправильно була поставле-
на. А люди вже по п’ять –

вісім разів за останні місяці 
переписували заяви на 
отримання ділянок.

Саме тому, як повідо-
мила мер, ці люди, яким 
мали виділяти земельні 
наділи у згаданому кварта-
лі, і прийшли на сесію місь-
кої ради. Мовляв, вони по-
винні знати в який спосіб 
відбувається цей процес.

Однак Степан Хир за-
кид мера відкинув, поясни-
вши ситуацію спочатку
тим, що справи на отриман-
ня ділянок отримав лише у 
переддень сесії, а потім, що 
є земельні ділянки, на які 
написано кілька заяв.

Коли ж міський голова 
попросила надати протокол 
засідання комісії, вияви-
лось, що у ньому, за слова-
ми Степана Хира, «є невід-
повідності». Що цікаво, 
взявся він їх усувати просто 
на засіданні під час голосу-
вання за виділення земель-
них ділянок (!). Це нагадало 
гарячі пиріжки - прямо з 
печі і до столу.

- Ніхто з депутатів не 

хоче не дати бодай одній 
особі земельної ділянки. 
Йде мова про усунення тех-
нічних накладок, - зауважив 
Хир. На це почув критику з 
вуст мера, мовляв, накладки 
треба було усувати до сесії.

Самому голосуванню 
передувало більш як годин-
не обговорення питання. 
Хоча це було схоже радше 
на пошук можливості не 
голосувати за виділення 
земельних ділянок. Чому? 
Важко пояснити. 

Голова тимчасової ко-
місії з виділення земельних 
ділянок у кварталі по вулиці 
Лісній Микола Зінько перед 
початком голосування пос-

ПЕРШ НІЖ ВИДІЛИТИ ЛЮДЯМ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИПЕРШ НІЖ ВИДІЛИТИ ЛЮДЯМ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ДЕПУТАТИ ПРОСТО , ДЕПУТАТИ ПРОСТО 
НА СЕСІЇ З'ЯСОВУВАЛИНА СЕСІЇ З'ЯСОВУВАЛИ ХТО РАВЧАНИН, А ХТО ХТО РАВЧАНИН, А ХТО -- "ІНОГОРОДНІЙ""ІНОГОРОДНІЙ"

Закінчення на 6 ст.

Громадяни сиділи в сусідньому до залу засідань приміщенні 
та спостерігали за перебігом виділення земельних ділянок



Вранці, 23 грудня, 
невідомі чоловіки напали 
і жорстоко побили коче-
гара дошкільного навча-
льного закладу №3 
«Орлятко», що розташо-
вується в центрі міста.

Подія сталася близько 
шостої години ранку.

- Наш кочегар у цей час 
виносив вугільний шлак, 
яким засипав ями на дорозі, 
- розповіла завідувач дитса-
дку Орися Циблієва. – Тоді 
до нього підійшли троє 
чоловіків і почали його 
бити.

Кочегар, тікаючи від 
нападників, забіг до одного 
із сусідніх магазинів, який 
працює цілодобово. Там 
також ведеться відеоспос-
тереження тож, ймовірно, 
камера зафіксувала напад-
ників.

Кочегара від подальшо-

го побиття врятував його 
товариш, який у цей час 
надійшов.

- Якби він не надійшов, 
вони б його вбили, - заува-
жила завідувач.

Потерпілого кочегара 
дитсадку госпіталізували до 
місцевої районної лікарні. 

Як нам стало відомо, у ньо-
го зламаний ніс, ребра, чис-
ленні гематоми тощо. 

За нашою інформацією, 
на місці скоєння нападу 
було знайдено мобільний 
телефон. Ймовірно, він на-
лежить одному з нападни-
ків. 

У Рава-Руській міській 
раді нам повідомили, що 
працівники міліції вже за-
ймаються розслідуванням 
факту нападу на кочегара 
дитсадку.

Василь Волокуша

Напад на кочегара дитсадкаНапад на кочегара дитсадка

“ПРИКОРДОННЯ”У У НОМЕРНОМЕРСТОРІНКА 2

Працівники дошкіль-
них навчальних закладів 
та комунальники Рави-
Руської опинилися без 
зарплати. Так, станом на 
26 грудня, перші ще не 
отримали виплат за лис-
топад та грудень, а другі –
ще й за жовтень.

Причиною заборговано-
сті перед людьми, за слова-
ми міського голови Ірини 
Верещук, є дефіцит місько-
го бюджету.

- На початку року на 
сесії міської ради ми відмо-
влялися ухвалювати бю-
джет так як там не було 

передбачено достатньо 
коштів у розмірі близько 
1,5 млн. грн., - розповіла 
Ірина Верещук. – Через це 
грошей на зарплати праців-
никам дитсадків та комуна-
льної служби спочатку 
вистачило лише на півроку. 
Влітку на один місяць ми 
змушені були закрити до-
шкільні навчальні заклади 
так як не мали грошей на 
зарплату людям.

За словами мера, район-
на та обласна влади пообі-
цяли, що виділять дотацію 
на погашення заборговано-
сті із зарплатою.

- Голова облдержадмі-
ністрації розпорядився 
виділити Раві-Руській 200 
тис. грн. на зарплату пра-
цівникам дитсадків. Однак 
голова Жовківської РДА 
Ціолковський станом на 25 
грудня не підписав відпові-
дного розпорядження ска-

завши, як мені повідомили, 
що ці гроші місто не отри-
має, - зазначила Ірина Вере-
щук.

Мер додала, що 27 груд-
ня – останній день фінансу-
вання. З 30 січня банки вже 
не працюватимуть, тому 
якщо розпорядження не 
буде підписано, люди зу-
стрічатимуть Новий рік без 
грошей і з 1 січня на роботу 
не виходитимуть.

Вранці, 26 грудня, місь-
кий голова разом із завіду-
вачами дитячих садочків та 
комунальниками Рави пої-
хали до голови РДА з’ясо-

вувати причину непідписан-
ня розпорядження на пере-
рахування коштів. Однак, як 
випливає зі слів першого 
заступника голови РДА і 
самого голови РДА, остан-
ній розпорядження не під-
писав, бо йому документи 
на підпис ніхто не подавав.

Зрештою, працівники 
дошкільних установ та ко-
мунальної служби разом з 
міським головою почали 
вимагати від голови РДА 
підписати розпорядження 
на перерахування коштів. 
Після майже півгодинних 
розмов голова Жовківської 
РДА Степан Ціолковський 
таки підписав документ. 
Тепер же кошти на заробіт-
ну плату повинні надійти на 
рахунки людей.

Андрій Бучко

Працівники дитсадків та Працівники дитсадків та 
комунальники "вибивали" кошти комунальники "вибивали" кошти 

на зарплати у голови РДАна зарплати у голови РДА

Мер з працівниками дитсадків та комунальника 
розмовляють з першим заступником голови РДА

На засіданні ХХХIV сесії 
Рава-Руської міської ради 
під час розгляду питань 
щодо виділення земельних 
ділянок у кварталі по вулиці 
Лісній депутат від ВО 
"Свобода" Степан Смут 
ледь не послав громадянку. 
Принаймні до такого висно-
вку можна дійти зі слів, яки-
ми обранець відповів жінці 
на зауваження.

Під час обговорення про-
цедури голосування за виді-
лення земельних наділів 
(пакетом чи за кожну заяву 
окремо), кілька громадянок, 
які перебували у сусідньому 
залі і спостерігали разом з 
багатьма іншими за перебігом 
голосування, обурилися тим, 

що депутати могли затягнути 
його на дуже тривалий час. 
Нагадаємо, заяв для голосуван-
ня було 66.

- Ви що, знущаєтесь над 
нами? - обурилась одна із жі-
нок, мовляв, людям доведеться 
дуже довго чекати. 

На зауваження жінки депу-
тат Смут відповів.

- Шановні, може ви піде-
те..? - різким тоном запитав 
"свободівець". 

Зрештою, скандал не встиг 
розгорітися, так як конфлікт 
миттю погасили інші депутати 
разом з міським головою.

Захар Негода

Депутат міської ради на сесії Депутат міської ради на сесії 
ледь не послав громадянокледь не послав громадянок
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Вранці, 17 грудня, у 
міжнародному пункті про-
пуску «Рава-Руська – Гре-
бенне», польські скаути 
передали українським 
пластунам Вифлеємський 
вогонь миру. 

- Вітаю з прийдешніми 
різдвяними святами і ба-
жаю, щоб це світло добра, 
тепла стало також для нас 
світлом порозуміння. І я 
впевнений, що ми будемо 
нести в кожний куточок 
України світло, що зігріва-
тиме кожну домівку, серце, 
вулицю і всіх нас, - привітав 

присутніх голова львівсько-
го «Пласту» Роман Пастух.

- Ми раді, що вкотре 
можемо принести радість, 
передаючи Вифлеємський 

вогонь українцям. Цей во-
гонь є символом любові, 
спокою і надії, які зараз для 
вас є дуже важливими, -
звернувся до українських 
пластунів староста Томашів
-Любельського повіту Ян 
Ковальчик.

- Такими акціями ми 
разом творимо історію, по-
казуємо, що кордонів між 
нашими країнами немає. 
Сподіваюсь, що Вифлеємсь-
кий вогонь миру розтопить 
лід непорозуміння у серцях 
тих людей, від яких сьогод-
ні залежить доля нашої краї-

ни, - додала міський голова 
Рави-Руської Ірина Вере-
щук.

Польські харцери урочи-
сто передали українським 

Вифлеємський вогонь миру першою зустріла РаваВифлеємський вогонь миру першою зустріла Рава--РуськаРуська
пластунам Вифлеємський 
вогонь миру. Скаути обох 
країн також обмінялися 
подарунками: пластуни 
подарували харцерам печи-
во, книгу про скаутську 
організацію в Україні, а 
також пластунські накидки. 
У свою чергу, харцери пода-
рували українцями різдвяні 
свічечки. Після цього скау-
ти заспівали пісень і разом з 
усіма передали так звану 
пластову «іскру».

- Зазвичай таку іскру 
передають одне одному біля 
ватри, співають пісню 
«Сіріло у сутінках». Це сим-
волізує єдність між усіма 
пластунами, - розповів голо-
ва львівського осередку 
«Пласту» Роман Пастух. 

Далі українські пластуни 
передали Вифлеємський 
вогонь миру громаді Львова 
та молодіжним і громадсь-
ким організаціям, а також 
на Євромайдани по всій 
території України.

Додамо, передріздв’яну 
традицію з поширення Виф-
лиємського вогню миру ще 
у 1988 році заснувала Авст-
рійська телерадіокомпанія 
ORF з міста Лінц. Благодій-
на акція мала на меті донес-
ти світло з символічного 
місця народження Ісуса 

Христа тим, хто святкує 
Різдво поза домом – у лікар-
нях чи дитячих будинках. 
Ініціативу одразу ж підхо-
пили скаути Відня.

З того часу до Європи 
вогонь з Вифлеєму в кінці 
листопада привозять літа-
ком у спеціальному контей-
нері австрійські скаути. Вже 
з Відня вогонь йде по Євро-
пі з рук в руки, з так званою 
«скаутською естафетою». З 
Австрії через Словаччину та 
Польщу в середині грудня 
вогонь потрапляє і в Украї-
ну, де про нього піклується 
найбільша скаутська органі-
зація України – «Пласт».

Тарас Левко, 
за матеріалами ZAXID.net

22 грудня у Народно-
му домі відбувся звітний 
концерт Рава-Руської ди-
тячої музичної школи.

Захід розпочався зі 
вступного слова директора 

музичної школи Валерія 
Самбульського. Він подяку-
вав всім, хто долучився до 
організації звітного концер-
ту.

- На сьогодні школа є 

Передноворічний звіт дитячої музичної школиПередноворічний звіт дитячої музичної школи
досить потужною, у нас 
навчаються 324 учні і ви-
кладають близько 60 викла-
дачів,  - розповів Валерій 
Богданович. – Це півріччя 
було дуже плідне, зроблено 
багато роботи.

Також директор корот-
ко анонсував концерт і за-
кликав після закінчення 
виступу оцінити виставку 
художніх робіт, чим зроби-
ти підсумок почутого і по-
баченого.

Після виступу відбуло-
ся традиційне нагородження 
викладачів та обдарованих 
учнів грошовими преміями, 
грамотами і подарунками.

Міський голова Ірина 
Верещук подякувала Вале-
рію Самбульському за ту 

відповідальність, яку він 
бере на себе як керівник.

-  Я пишаюсь, що у Раві
- Руській є така школа, -
зазначила Верещук. - Те, що 
ви робите зі своїм колекти-
вом, - наше майбутнє, - до-
дала мер і вручила учням 
художнього відділу ДМШ 
подарунки.

Виступи учнів та коле-
ктивів музичної школи були
сповнені і випромінювали 
надзвичайно велику кількіс-
тю позитивної енергії, наві-
ювали святковий настрій.

Михайло Мартин,
член гуртка журналітики 

Рава-Руського МБДЮТ



ДД УМКИУМКИСТОРІНКА 4 “ПРИКОРДОННЯ”

Чим запам'ятався 2013 рік?Чим запам'ятався 2013 рік?
2013 рік став непростим, мабуть, для більшості українців. По-перше, він був надзвичайно багатим на різномані-

тні події, які змінили світогляд наших громадян, розвиток країни. Ми поцікавились у керівників установ Рави-
Руської чим їм запам’ятався 2013 рік.

ТЕТЯНА 
НЕДЗЕЛЬСЬКА, 

завідувач ДНЗ №1.
- Рік запам’ятався поді-
ями на Майдані, тим,
що люди заворушилися, 
молодь змінилася. Осо-
бисто для мене 2013 рік 
подарував радість –
очікую на народження 
онучки. Сподіваюся, 
все буде добре. 

о. ІВАН ІВАНИЧКО, 
парох церкви св. Юрія.

- У році, що минає, найбільше запа-
м’ятався Євромайдан. У новому ж році 
сподіваюся на те, що зарплата робітника 
буде задовільною. Святе письмо пише, 
що плата робітника кличе до неба. Май-
дан не постав через те, що ми як телята 
хочемо бігти до Європи. Хіба ревуть 
воли як ясла повні? Це якраз є голосом 
людей, голосом Бога, що кличе до неба 
про незадовільне життя. 

ЖАННА БУКІЄВСЬКА, 
директор професійного ліцею.

- Як керівнику,
2013-й запам’ятався 
тим, що до сих пір у 
нас не працює котель-
ня. Як громадянину 
Україні – Євромайда-
ном та Антимайданом. 
Як равчанці – роботою 
мера з налагодження 
співпраці з Євросою-
зом, наближенням 
нашого міста до Євро-
пи. 

Сподіваюся, що у 2014 році наш навчальний 
заклад буде з теплом. Ми вже близько 20 років 
боремося за це. І це, мабуть, зараз для нас найбі-
льше завдання. Думаю, що у новому році в країні 
буде більш цивілізовано, достаток, толерантніше 
ставлення людей один до одного.

ЛІДІЯ СТЕЦИНА, 
завідувач дитячої бібліотеки.

- Цього року нашій бібліотеці випала 
велика честь – представляти район в об-
ласному конкурсі «Кращий читач бібліо-
теки». Крім того, запам’яталося святку-
вання Дня міста, особливо святкова хода 
вулицями Рави. Також вразив великий 
прапор, який пошили та вивісили на бу-
дівлі ліцею на підтримку євроінтеграцій-
них процесів України. 

Хотілося б, щоб у 2014 році у нашій бібліотеці зробили капіта-
льний ремонт. 

ІРИНА ГРИЦИШИН, 
директор ЗОШ-№1.

- 2013 рій запам’ятався насамперед 
кадровими змінами у керівництві управ-
ління освіти району та адміністрації нашої 
школи. А ще чудовим відпочинком з коле-
гами у м. Косино Закарпатської області.

Найважливішою подією цього року 
для мене став Євромайдан. Особливо те, 
що створили його студенти – недавні ви-
пускники шкіл, а отже і наші випускники. Це люди з новою свідо-
містю, у формуванні якої ми, вчителі, брали якнайактивнішу 
участь. Тому я вірю, що у нашої держави є майбутнє. І бажаю такої 
віри кожному.

ВАЛЕРІЙ САМБУЛЬСЬКИЙ, 
директор дитячої музичної школи.

- Цей рік для мене 
запам’ятався спів-
працею з міською 
радою. З міським 
головою ми багато 
спілкуємося, пла-
нуємо, дивимося 
вперед і бачимо 
перспективу.
У навчальному 
процесі в нас все 
стабільно. Вперше 
наші художники 
завоювали одразу 

призові місця на міжнародному конкурсі. Щопра-
вда, не було повного фінансово-плюсового року 
– багато що не вдалося придбати, бо були затри-
мки із виплатами коштів.

ЛЮБОВ ТОВАРЯНСЬКА, 
директор будинку дитячої та юнацької 

творчості.
- Рік був важким хоча і буденний як і 
кожен. 2013-й був оголошений роком 
позашкілля, але на реалізацію відповід-
них програм необхідно більше коштів. 
Ми справилися зі своїми завданнями за 
допомогою батьків. Вони підтримували 
педагогічний колектив, надавали і фінан-

сову, і психологічну підтримку. З ними відбувалася тісна співпраця, 
вони підтримували усі наші починання, розуміли нас як педагогів. 
Без батьків ми були б ніким. Тому від імені педагогічного колекти-
ву та від себе особисто щиро їм дякую!
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Якщо ви равчанин і у вас є фото інших равчан з Євро-
майданів у Києві, Львові, Раві чи інших міст України та 
світу, будь ласка, надсилайте їх нам на поштову електрон-
ну скриньку prykordonnya@meta.ua або misto-rava@ukr.net 
і ми зможемо разом висвітлити історію нашої держави та 
нашого міста на сторінках газети.

Чимало равчан за більш як місяць подій на Євро-
майдані в Києві взяли і беруть участь у відстоюванні 
своїх прав, свобод, а також підтримують євроінтегра-
ційні процеси України та українського народу. До 
вашої уваги кілька фото із серії "Равчани на Євро-
майдані!".

РАВЧАНИ НА ЄВРОМАЙДАНІ!РАВЧАНИ НА ЄВРОМАЙДАНІ!

Учасник Помаранчевої революції 
В.Долішний на Євромайдані

Ю. Луценко спілкується з І. Верещук.

Гурт "Равське Ретро" на Євромайдані

Вчителі також були 
на Євромайдані

"Фірмові" дрова 
з Рави :-)

Біля Кабміну

І.Верещук виступає 
біля будівлі уряду

Учасник двох 
революцій М.Обухов



ТТЕМАЕМАСТОРІНКА 6 “ПРИКОРДОННЯ”

Початок на 1 ст.
доїздить з Лужок». Таке 
враження, що ще б трохи і на 
сесії почали обговорювати 
хто чия коханка чи скільки в 
кого позашлюбних дітей.

А якщо ніхто не знав 
або не міг згадати по прізви-
щу особу, то таку людину 
викликали в сесійний зал 

(нагадаємо, більшість людей 
спостерігали за голосуван-
ням із сусіднього до залу 
засідань приміщення –
Авт.), де обранці її очима 
розглядали і навіть щось 
розпитували. Уявіть собі як 
почувала себе така людина: 
так, ніби її прив’язали до 
стовпа ганьби, навколо на-
товп людей, які показували 
на неї пальцем і звинувачу-
вали у всіх земних гріхах!

Якщо ж людини не були 
на засіданні сесії, а дізнатися 
про неї що-небудь та й пот-

рібно було, то міський го-
лова змушена була шукати 
її справу і зачитувати депу-
татам місце проживання і 
навіть показувати копію 
першої сторінки паспорта з 
фотографією!

Після такого засідання 
сесії будь-які коментарі 
зайві, незважаючи на те, що 
всім людям було виділено 
земельні ділянки. По закін-
ченні голосування, мабуть, 
чимало з тих, хто перебу-
вав у залі, відчули нудоту 
від почутого та побаченого. 
По-справжньому стало 
жаль громадян, які, таке 
враження, почали шкодува-
ти про отримання земель-
ної ділянки, про те, що 
захотіли збудувати свій 
майбутній дім у Раві, соро-
мились того, що є уроджен-
цем Рати, Річок чи Лужок. 

А що депутати? Їхня 
поведінка говорила сама за 
себе. Те, що вони влашту-
вали, можна розцінювати 
як приниження людської 
честі та гідності. Депутати 
відчули себе богами, перед 
якими потрібно було про-
ходити ледь не обряд спові-
ді. Хоча після такого ганеб-
ного засідання, яке, до сло-
ва, відбувалося у католиць-
кий Святвечір, багатьом з 
депутатів потрібно самим 
відвідати церкву та виспо-
відатися перед Богом.

Андрій Бучко

тавив питання щодо, так би 
мовити, «люстрації» грома-
дян, які претендували на 
земельні ділянки.

- Хотілося б дізнатися 
кількість іногородніх, - ви-
ступив він.

- Хто такі «іногородні»? 
– здивувалася мер, адже 
ніякого критерію в земель-
ному законодавстві України 
щодо «іногородніх», як і 
самого визначення, очевид-
но, немає. 

Зрештою, дискусія що-
до того хто такі 
«іногородні» закінчилася 
тим, що це – мешканці з-за 
меж Рави. За словами Мико-
ли Зінька, на громадських 
зборах равчани самі висло-
вились за те, аби таким 
«іногороднім» виділяли не 
більше 5% земельних діля-
нок.

Мабуть, з моральної 
точки зору така вимога є 
справедливою, враховуючи 
те, що равчани роками не 
можуть отримати земельних 
ділянок в той час як чимало 
т. зв. «іногородніх» разом зі 
своїми родинами володіють 
кількома у межах міста. 
Проте з юридичної точки 
зору це не відповідає чин-
ним нормам законодавства, 
тому якби депутатам не 
хотілося б ухвалювати Со-
ломонові рішення, все ж 
всупереч законам цього 
робити не можна. 

- Якщо людина не з 
Рави, то що, вона не має 

права отримати земельної 
ділянки? - обурилася місь-
кий голова.

Зрештою, критерій 
«іногородності» таки засто-
сували під час голосування. 
Як ви думаєте депутати 
вирізняли равчан та 
«іногородніх»? Таке важко 

уявити, однак коли міський 
голова зачитувала прізвище 
громадянина, деякі депутати 
просили кілька секунд на те, 
щоб обговорити що це за 
особа.

«А хто то така?», «А 
чия вона є?», «А звідки 
він?» - чулося від депутатів. 
На це їхні колеги відповіда-
ли: «Та то донька тої-то. 
Вона вийшла заміж і зміни-
ла прізвище», «То мій сусід, 
живе 30 метрів від мене», 
«Вона молодий спеціаліст, 
працює в музичній школі, 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРИНИЖЕННЯЗЕМЕЛЬНЕ ПРИНИЖЕННЯ

Аби депутати проголосували "за", міський голова змушена 
показувати їм фото з ксерокопії паспорта громадянки, яка 

написала заяву на виділення земельної ділянки

0,09 га;
Максимик Наталія Степа-

нівна, вул. Кармелюка, 23, 
0,09 га;

Теглівець Руслан Микола-
йович, вул. Стрілецька, 5, 0,09 
га;

Кулієвич Богдан Михайло-
вич, вул. Твердохліба, 20, 0,09 
га;

Дорош Назарій Павлович, 
вул. Леонтовича, 32, 0,09 га;

Плесак Петро Павлович, 
вул. Леонтовича, 33, 0,09 га;

Захарко Роман Олексійо-
вич, вул. Зелена, 6, 0,09 га;

Кіщак Михайло Федоро-
вич, вул. Зелена, 14, 0,09 га;

Леськів Роман Миронович, 
вул. Стрілецька, 3, 0,09 га;

Леськів Олег Романович, 
вул. Стрілецька, 1, 0,09 га;

Богуш Ганна Олесіївна, 
вул. Квіткова, 2, 0,09 га;

Баранецька Христина 
Василівна, вул. Галицька, 3, 
0,09 га;

Квартал по вул. Лісній: хто і де отримав земельні ділянки. Частина 3Квартал по вул. Лісній: хто і де отримав земельні ділянки. Частина 3
24 грудня на засіданні 

XXXIV сесії Рава-Руської 
міської ради шостого 
скликання депутати втре-
тє виділили частину земе-
льних ділянок під індиві-
дуальну житлову забудо-
ву у кварталі по вулиці 
Лісній. Цього разу ще 66 
громадян отримали земе-
льні наділи.

Боднар Оксана Олександ-
рівна, вул. Твердохліба, 26, 
0,09 га;

Руденко Надія Михайлів-
на, вул. Твердохліба, 12, 0,09 
га;

Жуковський Олексій Ми-
колайович, вул. Торгова 15, 
0,09 га;

Недзельський Микола 
Миколайович, вул. Галицька, 
2, 0,09 га;

Максимик Роман Степа-
нович, вул. Промислова, 25, 
0,09 га;

Максимик Степан Юрійо-
вич, вул. Промислова, 23, 

Закінчення на 7 ст.
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Оголошення

Никончук Георгій Опанасо-
вич, вул. Торгова, 17, 0,09 га;

Басай Мирослава Петрів-
на, вул. Стрілецька, 7, 0,09 га;

Сінніков Олександр Сергі-
йович, вул. Промислова, 21, 
0,09 га;

Чорна Лілія Михайлівна, 
вул. Зелена, 32, 0,09 га;

Танчин Євген Богданович, 
вул. Кармелюка, 24, 0,09 га;

Городецький Ігор Яросла-
вович, вул. Твердохліба, 21, 
0,09 га;

Казюк Ольга Віткорівна, 
вул. Гонти, 10, 0,09 га;

Головенко Оксана Анато-
ліївна, вул. Гонти, 15, 0,09 га;

Кусміна Ярослава Яросла-
вівна, вул. Молодіжна, 5, 0,09 
га;

Козак Лідія Петрівна, вул. 
Гонти, 4, 0,09 га;

Лаба Оксана Петрівна, 
вул. Гонти, 2, 0,09 га;

Кулієвич Андрій Ярославо-
вич, вул. Промислова, 19, 0,09 
га;

Кулієвич Оксана Степанів-
на, вул. Промислова, 17, 0,09 
га;

Ромасевич Андрій Івано-
вич, вул. Гонти, 17, 0,09 га;

Жемела Наталія Володи-
мирівна, вул. Торгова, 13, 0,09 
га;

Шумило Уляна Степанів-
на, вул. Торгова, 9, 0,09 га;

Фостик Наталія Вікторівна, 
вул. Кармелюка, 28, 0,09 га;

Жвакіна Любов Степанів-
на, вул. Промислова, 2, 0,09 
га;

Федик Марія Миколаївна, 
вул. Промислова, 28, 0,09 га;

Казьков Юрій Миколайо-
вич, вул. Кармелюк, 18, 0,09 
га;

Маяк Наталія Володимирі-
вна, вул. Квіткова, 9, 0,09 га;

Шумило Аліна Степанівна, 
вул. Торгова, 11, 0,09 га;

Сирота Юрій Михайлович, 
вул. Стрілецька, 6, 0,09 га;

Вольська Надія Андріївна, 
вул. Зелена, 10, 0,09 га;

Усманова Леся Іванівна, 
вул. Галицька, 9, 0,09 га;

Гель Богдан Олегович, 
вул. Торгова, 19, 0,09 га;

Сташко Марія Володими-
рівна, вул. Твердохліба, 5, 
0,09 га;

Рибак Василина Іванівна, 
вул. Твердохліба, 16, 0,09 га;

Подолець Надія Володи-
мирівна, вул. Кармелюка, 31, 
0,09 га;

Пелешко Назарій Петро-
вич, вул. Кармелюка, 29, 0,09 
га;

Пелешко Віталій Петро-
вич, вул. Кармелюка, 27, 0,09 
га;

Косевич Марія Михайлів-
на, вул. Кармелюка, 25, 0,09 
га;

Залуцька Оксана Василів-
на, вул. Кармелюка, 22, 0,09 
га;

Сало Людмила Володи-
мирівна, вул. Люблінська, 9, 
0,09 га;

Чорній Світлана Богданів-
на, вул. Медова, 9, 0,09 га;

Стрижевська Світлана 
Ярославівна, вул. Промисло-
ва, 37, 0,09 га;

Данкевич Іванна Володи-
мирівна, вул. Промислова, 35, 
0,09 га;

Зінько Марія Іванівна, 
вул. Промислова, 7, 0,09 га;

Чорній Назарій Романо-
вич, вул. Кармелюка, 42, 0,09 
га;

Новгородський Валерій 
Іванович, вул. Промислова, 6, 
0,09 га;

Ногаль Богдан Ярославо-
вич, вул. Молодіжна, 3, 0,09 
га;

Броницька Галина Воло-
димирівна, вул. Молодіжна, 1, 
0,09 га;

Мацелко Марія Юріївна, 
вул. Галицька, 1, 0,09 га;

Солтис Роман Степано-
вич, вул. Торгова, 1, 0,09 га;

Паламар Ольга Ігорівна, 
вул. Твердохліба, 29, 0,09 га;

Катанюк Павло Юрійович, 
вул. Квіткова, 8, 0,09 га;

Казимирович Ярослава 
Йосипович, вул. Зелена, 4, 
0,09 га;

Кіщак Оксана Романівна, 
вул. Митна 7, 0,09 га;

Григорова Галина Василі-
вна, вул. Твердохліба, 3, 0,09
га.

- Чого немає в жіночій 
сумці?

- Чого-чого... місця в 
ній немає!

Я не падаю, я атакую 
підлогу.

- Тату я не вийду заміж, 
я з вами залишусь жити. 

- Не смій погрожувати 
батьку!

Як вибирають морози-
во:

1. Чоловік:
- У вас є морозиво?
- Є.
- Давайте.
2. Жінка:
- У вас є морозиво з 

вишневою начинкою в 
шоколадній глазурі, зверху 
посипане кокосовою стру-
жкою?

- Нема.
- Значить будемо шука-

ти в іншому магазині...
3. Дитина:
- У вас є морозиво за 2 

грн.?
4. Студент.
У вас є морозиво за 

1.50 грн ?

Молодий чоловік теле-
фонує на радіо:

- "Знаєте, користуючись 
нагодою, я хотів би приві-
тати свою дівчину з Днем 
будівельника. Ось вже 3 
роки вона "строїть" з себе 
хтозна-що!"

Дмитрик (4 роки) роз-
гортає цукерку.

- Дмитрику, поділишся 
зі мною? 

- Ні. Я не можу. 
- Чому? 
Дмитрик (із задоволе-

ним виглядом): 
- Бо я - СКУПИЙ! 
- А хіба це добре - бути 

скупим? 

- Нууу...- дожовуючи 
цукерку, - доволі непога-
но...

А чия це ракета? 
- НАСА, а со?

Мама однієї дитини 
наївна і недосвідчена, як 
новобранець в армії. Мама 
двох дітей спокійна і упев-
нена, як дембель. Мама 
трьох дітей це СПЕЦНАЗ.

Єдине сильне почуття, в 
якому чоловік охоче зізна-
ється жінці, - це відчуття 
голоду.

"Всі люди на одне об-
личчя!" - подумала Табурет-
ка.

- Хіт продажів! Жіноче 
дзеркальце з вбудованим 
«Фотошопом».

Француз повертається 
додому з роботи. Телефонує 
дружина по мобільному і 
запитує:

- Милий, ти їдеш додо-
му трасою А6?

- Так.
- Будь обережний, по ТБ 

передали, що якийсь приду-
рок їде по зустрічній смузі.

- Мила - їх тут тисячі!

- Наша освіта вже стала 
схожою на деревоперероб-
ний комбінат.

- Це чому?
- Приймають дуби, а 

випускають липу.

Гроші псують людей -
так що у нас в основному 
народ хороший.

У сучасному автомобілі 
все продумано до дрібниць. 
Заснув за кермом, бах, і 
твоє обличчя вже на подуш-
ці.

Посміхнімося :-)Квартал по вул. Лісній: хто і де Квартал по вул. Лісній: хто і де 
отримав земельні ділянки. отримав земельні ділянки. 

Частина 3Частина 3

Початок на 5 ст.

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно Серія ЯЯЯ №533844, видане 01.02.2007 року Вико-
навчим комітетом Рава-Руської міської ради, вважати не-
дійсним.
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