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те, явите отеческую милость, отпустите на мое 
об›щаніе (тобто, в Києво-Печерську лавру – місце пост-
ригу – С.К.) якоже и прочих мою братію отпущаете". 
Однак на це прохання Синод не зважив [13, №155; 10, 
с. 171]. Не отримав дозволу поїхати на обітницю в Пе-
черський монастир і Костромський єпископ Геннадій 
Андрієвський – "по представленному в поднесенном от 
Синода докладе мненію... его на пребываніе в Кіевопе-
черскую лавру за всегда бываемым во оной для бого-
молія многонародством, не определять"[14, № 73]. 

Подібно прадавнім ченцям Києво-Печерського 
монастиря, котрі воліли лежати сміттям в дворі святої 
обителі, аніж займати високі ієрархічні посади в 
далеких краях Росії, вихідці із печерської братії 
прагнули завершити своє життя в стінах рідної обителі. 
У Києво – Печерській лаврі відійшли на вічний спокій 
митрополит Тобольський і всього Сибіру Павло 
Конюскевич, Бєлгородський митрополит Бєлгородський 
і Обоянський Іустин Базилевич, архієпископ 
Псковський, Ізборський і Нарвський Варлаам Ліницький, 
архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Іларіон 
Рогалевський та ще багато інших церковних і освітніх 
діячів з лаврської братії. життя своє прагнув завершити 
на Україні – в Києво-Печерській лаврі, як десятки інших її 
постриженців-архієреїв.  

Отже, процес формування української ідентичності 
на теренах України і Росії ранньомодерного часу су-
проводжувався глибокими протиріччями. Неднознач-
ною виявилась також роль української церковної еліти 
XVII–XVIII ст. у творенні національної ідентичності, що 
засвідчила полеміка з цієї проблеми в українській і ро-
сійській історіографії та розроблена дослідниками різ-
них часів типологія місця і ролі церковної ієрархії в Ро-
сійській імперії.  

Водночас перебування архієреїв-українців на духовній 
службі в Росії супроводжувалося запровадженням вітчиз-
няних культурно-освітніх і духовних традицій, щиренням 
українського світу. В силу своїх впливових функцій рези-
денції українських архієреїв перетворюються в осередки 
згуртування української світської і церковної еліти і стають 
центрами впливу на тогочасне російське суспільство. Пе-
ребуваючи на чолі навіть найвіддаленіших російських єпа-
рхій, українські архієреї не поривали духовного зв'язку з 
Києво-Могилянською академією та обителями, де почала-
ся їх духовна служба, а тому зберігали відчуття своєї етні-
чної, культурної і духовної належності.  
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ПРОЯВІВ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
У статті досліджується стан політичного й правового врегулювання проявів насилля в сучасному українському суспі-

льстві. Розкривається проблема домашнього насилля, яке має найбільші масштаби, водночас є найбільш проблемним аспе-
ктом врегулювання з боку держави через свій латентний характер.  

In the article the real situation of political and legal settlement of violence displays tacking place to in modern Ukrainian society is 
studied. The problem of domestic violence, which achieves the highest scales and at the same time is the most problems aspect for 
settlement by the state because of its latent character, is also analyzed. 

 
Надбання світової історії та філософської думки 

вказує на те, що феномен насилля є невід'ємною час-
тиною людського буття, а також її суспільних форм. 
Українське суспільство та українська людина не є ви-
ключенням з цього загального правила. Варто лише 
згадати історичні форми проявів насильства, а саме – 
правове узаконення фізичних покарань, соціальну нері-
вність, війни, революції, народні виступи, зокрема гай-
дамаччина, голодомор, депортації тощо, вже не кажучи 
про те, що українська людина у її загально прийнятому 

психо-біологічному аспекті є невіддільна від усіх інших 
особистостей. Це дає підстави стверджувати, що фе-
номен насилля можливо, і навіть необхідно вивчати у 
контексті українознавства, науки, об'єктом якої є "реа-
льний український світ, який творився і трансформува-
вся упродовж тисячоліть і сьогодні репрезентує суть 
буття і свідомості українців як нації" [6, с. 12]. 

Як проблемно, так і предметно, й методологічно, 
дослідження феномену насилля та його похідних є пи-
танням вивчення українознавства як "інтегративної нау-
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ки", що "синтезує українознавчі дисципліни, виконує 
роль своєрідної ціннісно-нормативної надбудови над 
ними", тобто є "об'єктивно орієнтованою наукою про 
Україну й українство" [6, с. 13].  

Саме методологічні засади українознавства, якими є 
міждисциплінарність, інтергративність та систематичність, 
надають найкращу платформу для вивчення феномену 
насилля, проявів насильства у практичному життя та на 
суспільному рівні, оскільки ця проблематика лежить між 
такими науками, як філософія, соціологія, психологія, пси-
хоаналіз, конфліктологія, правознавство  тощо та дозво-
ляє адаптувати ці знання до українських реалій. 

В межах даної статті проведений аналіз сучасного 
стану політико-правового врегулювання насильницьких 
проявів. Так, сучасний науковий дискурс, обраний на-
прямок розвитку українського суспільства декларує 
пропагування й впровадження загальнолюдських демо-
кратичних гуманних цінностей. Водночас, попри дане 
"декларування", аналіз сучасних реалій суспільного 
буття вказує на стійку присутність феномену насилля й 
фіксує приріст фактів насильницьких проявів, які утво-
рюють нову паралельну аксіологічну реальність, де 
насильство стає зрозумілим, прийнятним, звичним та 
невід'ємним явищем. Нівелювати негативні наслідки та 
запобігти подальшому накопиченню рівня насильнизації 
суспільних відносин можливо тільки за рахунок компле-
ксних довгострокових заходів, причому як з боку дер-
жави, так і самого громадянського суспільства, й окре-
мої особистості. 

Аксіологічна спрямованість родинного виховання та 
освітнього процесу, рівень політико-правової культури, 
ступінь розповсюдження та доступності інформації то-
що є тими основними базовими елементами заходів, 
головним позитивним аспектом яких є їх керованість, 
супроти таких явищ, як "вроджена агресія", природна 
схильність до жорстокості, психічна неврівноваженість з 
одного боку, та загальний негативний фон соціально-
побутового й економічного життя суспільства, результа-
том чого стає падіння рівня "соціального здоров'я" гро-
мадян. Якщо останнє вирішується тривалими складни-
ми макроекономічними заходами, позитивні результати 
чого не дають миттєвого результату, а психо-біологічні 
особливості людини фактично вже виступають констан-
тою та піддаються лише демпфуванню, то вибудова 
загальнодержавної політико-правової системи є най-
більш ефективною та відносно "швидкодіючою" для 
нівелювання процесу насильнизації суспільного життя. 

У світовій науковій практиці існує велика кількість 
типологізації насильницьких методів та проявів насиль-
ства, водночас реалії сучасного українського суспільст-
ва та норми вітчизняного законодавства вимагають 
прийняття єдиної класифікації насилля, а саме: фізич-
не, сексуальне, психологічне й економічне насильство, 
що відображено у Законі України № 2789-ІІІ від 
15.11.2001 року "Про попередження насильства в сім'ї", 
а також  прийняття міжнародних правових норм, які 
Уряд України врахував затвердженням плану заходів з 
проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" 
на період до 2015 року (розпорядження Кабінету Мініс-
трів України № 2154-р від 01.12.2010 року). 

Так, згідно українського законодавства під фізичним 
насильством розуміється "умисне нанесення" одним 
суб'єктом іншому "побоїв, тілесних ушкоджень, що мо-
же призвести або призвело до смерті постраждалого, 
порушення фізичного чи психологічного здоров'я, нане-
сення шкоди його честі і гідності"; під сексуальним на-
сильством – "протиправне посягання" одного суб'єкта 
"на статеву недоторканість іншого …, а також дії сексу-
ального характеру по відношенню до неповнолітнього"; 

під психологічним – "насильство, пов'язане з дією" су-
б'єкта "на психіку іншого … шляхом словесних образ 
або погроз, переслідування, залякування, якими навми-
сно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність 
захистити себе та може завдаватися або завдається 
шкода психічному здоров'ю"; під економічним – "умисне 
позбавлення … житла, їжі, одягу та іншого майна чи 
коштів, на які постраждалий має передбачене законом 
право, що може призвести до його смерті, викликати 
порушення фізичного чи психічного здоров'я" [11]. 

Однією з головних проблем криміналістики є визна-
чення та градація насильницьких злочинів. Основним 
дискусійним питанням наразі залишається проблема 
включеності економічного фактору у насильницьких 
проявах. Водночас, для українознавства як інтегратив-
ної науки, філософії та соціальної філософії загалом є 
важливим встановлення місця та значення феномену 
насилля у складі злочину. 

В юриспруденції "встановлено поділ насильницьких 
злочинів на власне насильницькі (суспільно небезпечні 
умисні діяння, що спрямовані, насамперед, проти життя, 
здоров'я, волі, честі та гідності особи) та інструментально-
насильницькі (суспільно небезпечні умисні діяння, у яких 
психічне чи фізичне насильство виступає засобом досяг-
нення різноманітних цілей та інтересів)" [2, с. 9].  

Інколи ці два підходи об'єднуються, а насильство 
стає способом вчинення значної кількості злочинів, 
який "властивий будь-якій вольовій поведінці людини, 
тому іманентний злочину як явищу реальної дійсності. 
Він наявний завжди, незалежно від того, чи зазначено 
його в законі, чи ні".  [3, с. 144]. У цьому випадку "під 
насильством як способом вчинення злочину слід розу-
міти умисний, протиправний енергетичний вплив на 
органи і тканини організму людини, їх фізіологічні функ-
ції, шляхом використання матеріальних факторів зов-
нішнього середовища (механічних, фізичних, хімічних і 
біологічних) та/або вплив на її психіку шляхом інфор-
маційного впливу, що вчиняється шляхом дії або через 
бездіяльність всупереч або поза її (людини) волі, здат-
ний заподіяти смерть, фізичну та/або психічну травму, а 
також обмежити свободу волевиявлення або дій люди-
ни" [3 с. 151]. 

Під час розгляду насильства як наслідку завдання 
шкоди, вчені виокремлюють "такі види кримінального 
насильства, як фізичне та психічне, а також комбіновані 
(поєднані) види – сексуальне та економічне насильство, 
які можуть бути їхніми складовими" [1, с. 26]. 

З вище викладеного можна зробити висновок, що на-
разі вітчизняні криміналісти здебільшого виокремлюють 
тільки фізичну та психологічну сторону насилля під час 
скоєння злочину. Водночас, попри чітке розмежування 
типів насильства, контекст-аналіз вітчизняної норматив-
но-правової бази свідчить про превалювання тематики 
накладання санкцій й запобігання родинному насиллю, 
зокрема, знущанню над жінками й дітьми. Найтяжчими 
порушеннями є застосування фізичного насилля.  

Так, за останнім даними, які були озвучені омбудс-
меном В. Лутковською, "в Україні зберігається висока 
динаміка статистики сімейного насильства … і вона 
показує, що близько 85 тис. скарг на домашнє насильс-
тво надійшло лише впродовж 9 місяців цього року" [9]. 
Водночас, дані показники є значно заниженими, оскіль-
ки відображають лише зафіксовані випадки, а пробле-
ма родинного насильства полягає у його латентній фо-
рмі, що спричинено як ментальними особливостями 
українців (приховування та небажання оприлюднювати 
власні проблеми; так "дані різних досліджень та  соціо-
логічних оцінок показують, що лише у 10–20 % випадків 
потерпілі звертаються до правоохоронних органів"), 
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традиціями окремих верств населення, де застосуван-
ня насильницького тиску є виправданим, так і відвертим 
небажанням правоохоронних органів адекватно реагу-
вати на випадки такого насильства [4, с. 457].  

Так, за неофіційними даними "в Україні як мінімум 
18 мільйонів жінок потерпають від домашнього насиль-
ства, а в кожній десятій українській родині діти підда-
ються фізичним покаранням за свої провини"  [10].  

Ще однією проблемою саме українських правових 
реалій є визначені законодавством санкції за скоєння 
насильницьких дій у родині, а саме практика застосу-
вання в якості покарання накладання адміністративного 
штрафу, що є неефективним заходом, оскільки висту-
пає фактичним покаранням не кривдника й злочинця, а 
усієї родини загалом. Так, "багато випадків насильства 
в сім'ї кваліфікується за іншими статями КУАП, зокре-
ма, ст.173 "Дрібне хуліганство". Непоодинокі випадки, 
коли потерпілі, дізнавшись про те, що видом адмініст-
ративного стягнення, накладеного на порушника, буде 
штраф, який доведеться сплачувати самим потерпілим, 
забирають свої заяви про факти домашнього насильст-
ва" [4, с. 458].  

Загалом, домашнє насильство є загальносвітовою 
"епідемією", яка щороку забирає життя 1,6 млн. людей, 
з який близько 80%  – це самогубства або результат 
зіткнень на побутовому ґрунті. При цьому з цього числа 
понад 30 тис. складають діти до 15 років, до 50% за-
знають фізичне насильство, а до 20% дорослих у влас-
ному дитинстві піддаються сексуальному насильству.   
Дослідження ВООЗ вказують на те, що "половина лю-
дей, що гинуть внаслідок насильства,  – самогубці. По-
над 35% вмирають від травм, нанесених цілеспрямова-
но іншими особами, близько 11%  – внаслідок військо-
вих дій або яких-небудь інших форм колективного на-
сильства … 90% випадків насильницької смерті припа-
дає на країни з низьким і середнім рівнем доходу" [5].  

У цьому аспекті важливим для України є те, що на-
ша держава входить до десятки країн з найвищим рів-
нем суїцидів, що є прямим наслідком низького рівня 
соціально-економічного розвитку країни та вказує на 
накопичення психологічного тиску й насилля у приват-
ній та суспільній сферах.  

Кризовий стан загального психологічного настрою 
українського суспільства фіксує останнє дослідження 
соціологічної компанії "Research & Branding Group", 
проведеного у червні 2012 року, згідно з даними якого 
"значна більшість опитаних українців (77%) стверджу-
ють, що у них немає почуття захищеності від будь-яких 
насильницьких дій щодо себе. "Найбільше відчуття не-
захищеності (82%) виявляють жінки і респонденти у віці 
понад 55 років. Близько половини респондентів (45%) 
висловили думку, що головна причина жорстокості і 
насильства  – це безкарність у скоєнні злочину. Ще 30% 
респондентів вказали серед причин бездіяльність мі-
ліції. Кожен п'ятий (21%) респондент серед причин ба-
чить відсутність правильного виховання і загальне па-
діння моралі. Низький рівень життя серед причин нази-
ває 17% респондентів, а 15% вважає, що в суспільстві 
відсутня усталена система цінностей. Більшість респо-
ндентів  – 76%  – згідні з твердженням, що суспільство 
деградує в плані доброзичливості один до одного" [8].  

Ці дані повністю пояснюють каузальний зв'язок між 
зафіксованим низьким рівнем "суспільного психологіч-
ного здоров'я" та громадським запитом на посилювання 
санкцій й заходів з боку держави. А саме, більшість 
українців вважають, що тільки вживання жорсткого по-
карання може нівелювати та виступати як превентив-
ний захід для запобігання проявам насильства у суспі-

льстві, у тому числі й шляхом відновлення такої найви-
щої міри покарання, як смертна кара. 

Про рівень насилля у суспільно-політичних процесах 
України свідчать дані аналітичного підрозділу британсько-
го журналу The Economist через оприлюднення рейтингу 
демократії країн світу Democracy Index. Методологічною 
базою підрахунків є виведення п'яти параметрів, а саме  – 
виборчий процес і плюралізм, функціонування уряду, ак-
тивність населення у політичному процесі, політична куль-
тура, громадянські свободи, та виведення з них чотирьох 
видів політичних режимів: "повна демократія", "обмежена 
демократія", "гібридний режим" та "авторитарний режим". 
Згідно цієї класифікації у 2011 році Україна зайняла 
79 місце, що є першим пунктом сегменту "гібридного ре-
жиму", якому відповідають порушення з боку держави у 
забезпеченні прав громадян. 

Згідно результатів щорічної доповіді "Права людини 
в Україні" Української Гельсінської Спілки, які визна-
ються та використовуються міжнародними правозахис-
ними організаціями для підготовки власної оцінки зага-
льного стану дотримання прав і свобод громадян в 
Україні, у 2011 році близько 1 млн осіб зазнали чи пост-
раждали від насильницьких дій з боку правоохоронних 
органів, зокрема міліції. Ще однією негативною тенден-
цією Спілка визначила поступове збільшення кількості 
таких випадків. 

Міжнаціональною проблемою наразі виступає про-
блема торгівлі людьми, яка "включає в себе торгівлю 
дітьми з метою їх протиправного усиновлення, жінками 
– з метою їх сексуальної експлуатації, використання в 
порнобізнесі, чоловіками – з метою їх використання в 
різного роду збройних конфліктах, експлуатації їх праці, 
а також найбільш небезпечний вид цієї діяльності – 
торгівля людьми з метою трансплантації органів та тка-
нин, насильницького донорства [7, с. 1]. Ускладнює кон-
троль держави над цим явищем його транснаціональ-
них характер та привабливість для організованої зло-
чинності з урахуванням надприбутків від даної діяльно-
сті, а також "фактичної безкарності". 

Отже, аналіз вітчизняної законодавчої, судової й 
юридичної баз вказує на те, що: по-перше, українське 
законодавство наразі неадекватно реагує на сучасні ви-
клики, роблячи акцент саме на фізичному та, в окремих 
випадках, на економічному насильствах, натомість май-
же повністю відсутнє покарання, санкції й профілактика 
психологічного насильства як такого; по-друге, ступінь 
покарання подекуди не відповідає реально вчиненому 
злочину, що породжує двовекторну "ланцюгову реакцію" 
(з одного боку, показник кількості обвинувачувальних 
вироків в Україні є одним із найвищих в Європі, а з іншо-
го  – відсутність адекватного реагування на явні прояви 
насилля в суспільстві породжує у свідомості громадян 
антиправове поняття "самосуд", до якого схиляється 
майже половина дорослого населення сучасної України). 

Наявні політико-правові заходи щодо подолання 
домашнього насильства (існуюча законодавча база, 
практика застосування санкцій, інформаційні кампанії, 
функціонування ліній довіри та соціальних притулків 
тощо) є недостатніми для вирішення даної проблеми. 
Так, для України на сучасному етапі розвитку необхідна 
ратифікація Європейської конвенції боротьби з домаш-
нім насильством, а також загальне підвищення рівня 
культури у виховному процесі. 
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"КЛІНІЧНЕ МІСТЕЧКО" УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА НА БАТИЄВІЙ ГОРІ:  

СТОРІНКИ НЕЗДІЙСНЕНОЇ ІСТОРІЇ 
 

Статтю присвячено історії реалізації проекту по створенню "Клінічного містечка" Університету Св. Володимира у 
1911–1915 роках, який, проте, залишився незавершеним, його передісторії та подальшій долі, у контексті тогочасних сус-
пільно-політичних подій. 

The article is devoted to the history of realization of the project of St. Vladimir University's "Medical town" which stayed non-
implemented, as well as its prehistory and further destiny in the context of socio-political events of that time.  
 

На початку ХХ ст. для Університет Св. Володимира 
почався період активної розбудови та розширення. 
Плани зведення додаткових приміщень для навчальних 
та наукових установ, які більше не вміщувалися в Голо-
вному та інших корпусах, вилилися у декілька масшта-
бних будівельних проектів. Керівництво університету в 
особі ректорів та Ради професорів, які ініціювали ці 
проекти, плекали амбітні плани подальшого успішного 
розвитку університету. Одним з таких будівельних про-
ектів, розпочатих у 1910-х роках, став корпус універси-
тетської бібліотеки [15].  

До подібних планів, яким, проте, не судилося здійс-
нитись, входило також і окреме "Клінічне містечко" Уні-
верситету: на заваді їх здійсненню стали Перша Світо-
ва війна та пізніша реорганізація університету радянсь-
кою владою. Водночас ця сторінка університетського 
минулого – маловідома, проте непересічна, – заслуго-
вує на окреме висвітлення. Оскільки це питання є фак-
тично недослідженим, джерельну основу цієї розвідки 
склали архівні матеріали. 

Початок створенню клінік при Університеті Св. Воло-
димира було покладено у 1841 р., із відкриттям при ньому 
Медичного факультету, який потребував клінічної навча-
льної бази для практичних занять студентів-медиків. Пер-
ші факультетські клініки – Терапевтична, Акушерська та 
Хірургічна, засновані у 1844 р., а також Очна (Офтальмо-
логічна), яка у 1870 р. відділилася від Хірургічної у само-
стійну клініку, – початково були розміщені в будівлі універ-
ситету, тобто в його нинішньому Головному (Червоному) 
корпусі [14, с. 164-169, 174-191].  

Клінічні приміщення зайняли північне крило універси-
тетського будинку, розмістившись на його 1-му та 2-му 
поверхах, та отримали окремий вхід – "клінічний під'їзд". 
(Та оскільки університетські клініки мали обмежену кіль-
кість ліжок для хворих, для практичних занять студентів 
використовувалися також госпітальні університетські 
клініки, створені за угодою між Університетом та Київсь-
ким військовим шпиталем, а у пізніший час – також й інші 
лікувальні заклади Києва, такі як Олександрівська міська 
лікарня, Лікарня для Чорноробів та ін.). У той же час фа-
культетські клініки лишалися незамінною основою про-
фесійної підготовки майбутніх лікарів: ними завідували 
професори медичного факультету, тут вони здійснювали 
керівництво практичними заняттями студентів. 

Проте із зростанням кількості студентів, розширен-
ням діяльності університету та його науково-
навчальних закладів виникла потреба в додаткових 
приміщеннях – як у самого Медичного факультету, для 

якого існуючі клініки ставали затісними, так і в універси-
тету в цілому, який потребував приміщення, зайняті 
клініками, для інших цілей. До того ж безпосереднє су-
сідство лікувальних закладів з навчальними аудиторія-
ми створювало все більші взаємні незручності. 

Тому директори факультетських клінік неодноразо-
во виступали з клопотаннями про виділення для клінік 
окремих спеціальних приміщень. Це прагнення вдалося 
реалізувати шляхом зведення будинків університетсь-
ких клінік в садибі університету з боку Бульварної вули-
ці, пізніше – Бібіковського бульвару (тепер бульвар Та-
раса Шевченка). Щоправда, остаточно здійснити цей 
намір та завершити будівництво вдалося лише у 1880-х 
рр., коли клопотання університету було підтримано на 
найвищому державному рівні.  

Так, у відповідь на звернення Міністерства народної 
освіти Державна рада схвалила, а імператор затвердив 
рішення про будівництво клінічних бараків Університету 
Св. Володимира, для чого з державної скарбниці було 
виділено суму в 265,555 карб., починаючи з 1885 р. [1, 
Арк. 8-9]. Згідно проекту, планувалося зведення протягом 
трьох років двох окремих будівель: однієї – для Акушерсь-
кої та Очної клінік, другої – для Хірургічної та Терапевтич-
ної клінік, а також низки допоміжних споруд технічного 
призначення, таких як пральня, дезінфекційна камера та 
ін. При цьому під будівництво було віддано частину Бота-
нічного саду за Головним корпусом університету. 

Під час планування клінік свої побажання щодо роз-
ташування цих лікувальних закладів висловлювали їхні 
завідувачі, професори університету, відповідно: 
Ф. Мерінг – терапевтичної клініки, О. Рінек – хірургічної, 
А. Ходін – офтальмологічної та Г. Рейн – акушерської. 
Надалі, під час будівництва, усі названі професори 
брали активну участь в облаштуванні клінічних примі-
щень – висували пропозиції щодо їхнього освітлення, 
розташування палат та кабінетів та ін., з метою зробити 
клініки максимально зручними як для процесу дослі-
дження та навчання, так і для перебування хворих. Бу-
дівництво клінік здійснювалося Губернським архітекто-
ром М.С. Іконніковим за активної участі директорів клі-
нік, які приймали та засвідчували результати робіт [2, 
Арк. 302]. Безпосереднім виконавцем будівництва, за 
результатами оголошених торгів, було обрано купця І 
гільдії Лазаря Чорноярова, як такого, що виствив най-
нижчу ціну: зголосився виконати будівельні роботи за 
225 тис. карбованці сріблом [1, Арк. 140зв.]. У резуль-
таті цих спільних зусиль будівлі клінік Медичного факу-
льтету Університету Св. Володимира було остаточно 
завершено та передано для використання в 1889 р.  

© Кобченко К., 2012




