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Депутатське звернення
Щодо неправомірного затягування

реконструкції кінотеатру ім.Ю.Гагаріна 

на вул. Щусева,5

Шановний Віталію Володимировичу!

До мене, як до депутата Київської міської ради, з колективною заявою 
звернулися мешканці мого виборчого округу з кричущим питанням щодо 
затягування робіт по реконструкції кінотеатру ім. Ю.Гагаріна по вул.Щусєва,5.

Після тривалої боротьби за повернення будівлі у комунальну власність 
міста та нашої спільної перемоги в стінах сесійної зали Ви гарантували 
особистий контроль за ходом реконструкції приміщення кінотеатру та 
розміщення у ньому двох кінозалів. Мною донесено вашу обіцянку до кожного 
мешканця Сирця, та анонсовано на ефірах багатьох телерадіопередач 
медійного простору міста Києва.

На сьогоднішній день обіцянки залишилися лише обіцянками!

В Програмі соціального і економічного розвитку міста Києва було 
передбачено видатки з бюджету міста на фінансування робіт з реконструкції 
будівлі в сумі 87,5 млн.грн., в тому числі на 2017 рік 1.0 млн.грн на 
виготовлення проектно-кошторисної документації.



Прикро констатувати, що згідно звіту виконання Програми соціального і 
економічного розвитку міста Києва, у 2017 році з виділеного одного мільйона 
гривень на відповідні роботи було використано лише 75 тис.грн. (що складає 
7% від планового показника) і як наслідок - проектно-кошторисної 
документації реконструкції кінотеатру не виготовлено.

В 2018 році в Програмі соціального і економічного розвитку міста Києва 
передбачено видатки з бюджету на фінансування робіт з реконструкції будівлі 
кінотеатру ім.Ю.Гагаріна в сумі 51,5млн.грн.

Але, відповідно до поданого Департаментом будівництва та житлового 
забезпечення проекту розпорядження щодо пропозицій на використання 
коштів, в поточному році пропонується зняти з вищезаначеного обєкту 
49млн.грн., залишивши лише на виконання робіт- 2 млн.грн.

Хочу зауважити, що з такими темпами та ставленням до виконання робіт, 
ми дочекаємося повної руйнації будівлі!

Прошу Вашого негайного втручання в цю ганебну ситуацію та 
забезпечити виконання власних обіцянок щодо реконструкції кінотеатру 
ім.Ю.Гагаріна на Сирці.

В іншому випадку буду змушений проінформувати як своїх виборців, так і 
громадскість столиці, про бездіяльність виконавчої влади.

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене через

О.Бродський




