
3№47 (1219), ПОЛТАВСЬКИЙ ВІСНИК 23 листопада  2012 рокуМи і місто

Пропозиції полтавської 
інтелігенції щодо 
подальшої долі 
Петровського 
кадетського корпусу

У жовтні на зустрічі з членами 
Слов'янского клубу міський голова  
О. Мамай розділив загальну стур-
бованість майбутнім кадетського 
корпусу. Він запропонував шанов-
ному зібранню спільними зусиллями 
визначити перспективи щодо по-
дальшої долі архітектурної пам'ятки. 
Як наслідок наша газета отримала 
звернення:пропонував

Високоповажний Олександре 
Федоровичу!

Слов’янський клуб і представни-
ки наукової і творчої інтелігенції міста 
звертаються до Вас із пропозиціями 
провести консервацію будівлі Петров-
ського кадетського корпусу – уста-
новити технічний дах, забити вікна, 
влаштувати охорону – для припинення 
його остаточної руйнації. 

Для вирішення подальшої долі цієї 
унікальної для Полтави будівлі пропо-
нуємо:

а) влаштувати широке публічне об-
говорення із залученням телебачення 
та радіо, друкованих ЗМІ, інтернету;

б) створити громадську раду з уря-
тування кадетського корпусу;

в) заснувати Фонд порятунку ка-
детського корпусу;

г) створити громадську раду з уря-
тування й відтворення Полтавського 
кадетського корпусу;

д) залучити архітекторів міста (тих, 
хто бажає) та архітектурний факультет 
Полтавського національного технічно-
го університету імені Юрія Кондратюка 
до розробки концепції відтворення і 
пристосування до сучасних потреб бу-
дівлі кадетського корпусу;

є) залучити музеї, кафедри культу-
рологічного спрямування вишів, крає-
знавців до вивчення й висвітлення історії 
кадетського корпусу і ракетно-артиле-
рійського училища та їх випускників;

ж) зібрати й вивчити пропозиції 
фахівців і громадськості щодо по-
дальшого використання цієї визна-
чної пам’ятки архітектури. На засіданні 
Слов’янського клубу з цього питання 
були висловлені такі пропозиції:

– створити Мистецький арсенал на 
зразок київського;

– розмістити  Судову палату;
– розмістити фан-клуб спортивних 

уболівальників;
– розмістити навчальний заклад;
– відкрити церкву.

З повагою
Л.Л.БЕЗОБРАЗОВА, Г.А.НЕГАЙ, 

Т.Б.ГРИЦАЙ, Л.Б.СЕМЕНЯГА, 
, ,

І.М.ПЕТРЕНКО, Б.Ю.ТРИСТАНОВ, 
О.М.КУРЧАКОВА, Л.А.НЕСТУЛЯ, 

Л.М.КРАВЧЕНКО – та ще 58 підписів.

Думка читача
 Відгукнулися на проблему і читачі
«Полтавського вісника». Серед них – вете-
ран Великої Вітчизняної війни і праці, пен-
сіонер із 45-річним стажем роботи, кавалер 
ордена Трудового Червоного Прапора пол-
тавець Віталій Махтейович Юхно. Ось рядки 
з його листа:

«Питання щодо кадетського корпу-
су – міське, державне, українське. Читав у 
газеті, що цей будинок – уже за громадою 
Полтави, тільки цілі його призначення ще 
не визначено. Свого часу я вже писав сто-
совно цього питання попередньому місь-
кому голові і вкотре хочу повторити свої 
пропозиції. Треба зібрати кошти – міські, 
обласні, просити допомоги у міністерстві, 
залучити меценатів і зробити насамперед 
капітальний ремонт будівлі. А потім пере-
дати її Полтавській сільськогосподарській 
академії з метою розміщення в ній Музею 
природи Полтавщини й усієї України. Сво-
го часу я побував у Черкасах, де відвідав 
Музей української  природи, в  якому пред-
ставлена експозиція зі зразків флори і фа-
уни, що охоплює період за 300 років до на-
шої історичної доби і сьогодення. Яка ж там 
краса і різноманіття!  У Полтаві, звичайно, є 
Краєзнавчий музей, також унікальний, але 
Музей української природи став би ще од-
нією окрасою нашого славного міста».

Минулої п’ятниці відбулася двадцять сьома сесія 
міської ради шостого скликання, яку провів  міський 
голова Олександр Мамай. Загалом були присутні 
38 депутатів, які обговорили 35 основних і дев’ять 
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додаткових питань усього за одну годину.

Депутати внесли зміни до місь-
кого бюджету. Передусім, щодо 
збільшення показників доходів за 
рахунок субвенцій із Державного 
бюджету України – зокрема, на ви-
плату допомоги сім'ям із дітьми, ма-
лозабезпеченим сім'ям, інвалідам 
з дитинства, дітям-інвалідам і тим-

часової державної допомоги дітям 
(понад 13 мільйонів гривень).

Також депутати надали дозвіл 
КП «Полтава-сервіс» на розробку 
технічної документації із земле -
устрою щодо організації тимчасових 
комунальних автостоянок за такими 
адресами: Великотирновська, 19-А, 

Київське шосе, 60-А, 70-А, Полов-
ки, 70-З, 72-Б. Крім цього, на баланс
ЖЕО-2 перейшов житловий будинок 
соціального призначення на бульва-
рі Боровиковського, 5. На баланс КП
«Полтавська міська шляхово-експлу-
атаційна дільниця» зараховано низку
зупинок громадського транспорту.

Депутати внесли зміни до Про-
грами розвитку житлово-комуналь-
ного господарства Полтави. Своїм
рішенням вони збільшили видатки
на утримання вулично-дорожньої
мережі в сумі 657 тисяч гривень, на
прибирання та догляд за кладови-
щами (55 тисяч) тощо.

Одним із найголовніших було 
питання про затвердження міської
програми забезпечення житлом
громадян, які постраждали вна-
слідок чорнобильської катастро-
фи, та воїнів-інтернаціоналістів у
2012 році. Чорнобильцям, котрі
проживають у Полтаві, безплатно
нададуть 13 одно- та двокімнатних
квартир. Афганці отримають дві
квартири. Гроші на цю покупку ви-
діляє держава. Різницю в разі пере-
вищення допустимих розмірів ціни
квартир доплачує міський бюджет.

Володимир ОНІЩЕНКО

Розглянули понад сорок питаньру

Депутати Полтавської міської ради під час прийняття рішення з приводу чергового
питання.Головує на сесії міський голова О. Мамай.
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У Полтавському університеті економіки і торгівлі
зміцнюють стосунки з братньою Грузією
Минулої п’ятниці в рамках святку-
вання Дня студента в Полтавському 
університеті економіки і торгівлі від-
крили Грузинський культурно-освіт-
ній центр. Він розмістився в  одній з 
навчальних аудиторій.

Усіх присутніх привітали секре-
тар міської ради Оксана Деркач, за-
ступник міського голови Олександр 
Найпак, очільник територіального 
грузинського братства «Georgia» 
Рамазі Заркуа та ректор вишу Олек-
сій Нестуля. Президія урочистого 
відкриття відзначила надзвичайно 
багаті історико-культурні взаємини 
двох народів.

Олексій Нестуля розповів, що 
його стосунки з Грузією почалися 
дуже давно, і, з огляду на велику 
кількість грузинських студентів у 
ПУЕТі, відкриття такого центру аб-
солютно правильне й доцільне. 

Оксана Деркач також поділилася 
своїми думками про цю подію. Вона 
сказала, що, побувавши в Грузії, аб-
солютно зрозуміла Лесю Українку, 
яка довгий час проживала саме на 

території цієї країни. Також Оксана
Антонівна зазначила, що сьогод-
нішній крок цілком узгоджується
з попередніми напрацюваннями
міської влади у справі встановлення

партнерства між Полтавою та Бор-
жомі.

Під час відкриття центру угоду 
про співпрацю підписали ректор
Полтавського університету еко-

номіки і торгівлі Олексій Нестуля
та голова Полтавського територі-
ального братства «Georgia» Рамаз
Заркуа.

Останній також поділився своїми
думками: 

– Ми дуже вдячні цьому на-
вчальному закладу за його складну
роботу, – говорив Рамаз Бондо-
вич, – за те, що він саме так хоче
представити Грузію полтавським
студентам. Наше громадське
об’єднання вклоняється та ставить
найвищу оцінку людям, які роблять
усе для зміцнення дружніх стосун-
ків між країнами.

Таким чином відкриття Грузин-
ського культурно-освітнього центру
стане ще одним кроком на шляху
єднання між українським та грузин-
ським народами. А студентам буде
простіше ближче познайомитися
з культурою, традиціями й життям
братнього народу.

Володимир ОНІЩЕНКО

Почесні гості під час презентації Центру.

Завітайте на 
ярмарок вакансій!

Шановні полтавці!

27 листопада 2012 року
у виставковій залі міського Бу-
динку культури відбудеться
ярмарок вакансій. На ньому по-
над три десятки роботодавців
презентуватимуть майже 800
вакансій. Час проведення – з
10.00 до 12.00. Телефони для
довідок: 68-82-50, 68-82-70.

Пам’яті жертв Голодомору 
Дорогі браття і сестри!
24 листопада у Полтаві відбудуться заходи із 

вшанування жертв Голодомору 1932-33 рр. Пол-
тавська єпархія Української Православної церк-
ви Київського Патріархату закликає полтавців
узяти участь у хресній ході, яка розпочнеться о
16.00 від перехрестя вулиць Фрунзе-Жовтневої
(поблизу переходу «Злато місто») і завершиться
заупокійним богослужінням у Свято-Успенсько-
му кафедральному соборі. Наш християнський
обов’язок – помолитися за кожну невинно убієн-
ну душу, тримаючи  незгасиму свічу пам’яті, не
забувати історію свого народу. 

Прес-служба Полтавської єпархії УПЦ КП.
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