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Австрійське панування 

 

Після першого поділу Польщі у 1772 році західноукраїнські землі, в тому 

числі Рава-Руська, потрапили під корону Австрійської монархії Габсбургів. Таким 

чином, жителі міста Рава-Руська де-юре стали підданими австрійської цісарської 

влади, а де-факто залишалися під опікою польської шляхти, як і всі навколишні 

села, та й Галичина в цілому.  

В 1787 році із 1636 моргів орної землі, 878 моргів лугів, 537 моргів лісів 

міщани користувалися тільки 971 моргом орної і 785 моргами лугів. Більше 40 

відсотків орної землі знаходилось в руках поміщика і церкви. 153 міщанських 

двори зовсім не мали землі. В кінці XVIII століття особливо виділялися своїм 

багатством 18 корчмарів. 

В кінці XVIII століття в Раві-Руській проживали і працювали 390 ремісників 

різних професій. Однак феодальні порядки гальмували розвиток ремесел. Так, 

ремісники майже до 1843 року виконували шарварки, які ніким не 

регламентувалися. 140 сімей були феодальнозалежними, в т. ч. 80 тяглих, 14 

загородників, 15 комірників, 10 халупників. 67 сімей мали земельні ділянки за 

містом, за користуваннями якими платили 761 злотий в рік за орну землю і 75 

злотих за луги. 

У 1812 році в місті налічувалося 300 будинків, з них 103 належали полякам і 

українцям, 197 – євреям. 

Протягом кількох десятиліть містом володіли шляхтичі Глоговські, 

Суходольські та Богуші. У кінці XVIII століття ним володів шляхтич 

Глоговський, а в 1808 році шляхтич Станіслав Яблонський, з 1828 року - Людвіг 

та Юзеф Яблонські. 

Протягом всього періоду іноземної окупації західно-українських земель 

майже безперервно містом правили старости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок Рава-Руського староства. Фото 1915 року 

 Наприкінці першої половини ХІХ століття у місті проживало 390 ремісничих 

і 140 феодально-підданих селянських сімей. 

Після скасування кріпосництва, проведеного австрійським урядом у зв’язку з 

революцією 1848 року в місті почало розвиватися ремесло. Помітне місце в 

економіці займала торгівля. Рава-Руський ярмарок набув великого значення. 
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Поштова листівка 

Центральна площа міста Рава-Руська використовувалася як ринкова до 

трагічних подій Другої світової війни (1939-1945 років). 

З приходом німецьких військ міська ратуша була спалена та зруйнована, а на 

її місці вже радянська влада збудувала сучасні житлові будівлі Рава-Руського 

професійного ліцею. Будинки приринкової забудови за 20 років повоєнного 

періоду були знесені, а на їх місці було збудовано сучасні житлові будинки та 

закладено парк (південна сторона). 

Яніна Свірська, місцева мешканка, у інтерв'ю опублікованому на інтернет-

сайті “Радіо “Свобода” сказала, що євреї ховали у стінах міської ратуші золото, 

замуровували у підвалах. «Коли прийшла радянська армія, звісно, що у ратушу не 

підпустили  простих людей. А начальство, радянські офіцерські чини довбали 

фундамент, стіни. І щось знаходили. Від людської ненажерливості, глупоти, 

вандалізму ратуша завалилась. Це була гарна архітектурна споруда, міцна, в якій 

бідні євреї намагалась якось порятувати своє майно». 


