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Голові Київської міської  

державної адміністрації 

КЛИЧКУ В.В.  

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Щодо об’єкту незавершеного будівництва  

на вул. Василя Порика, 7-9     

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

До депутатів Київської міської ради, обраних від Подільського району, 

постійно надходять звернення мешканців масиву Виноградар щодо 

незавершеного будівництва культурно-концертного центру, розташованого 

на земельній ділянці між будинками №7 і 9 на вул. В. Порика. 

Проблема цієї недобудови не вирішується майже 30 років, хоча наразі 

це вже аварійно-небезпечний об’єкт. Через відсутність належної консервації 

та охорони на території недобудови часто розважаються школярі, і вже 

неодноразово зазнавали травмувань. 

Крім цього, незавершене будівництво стало притулком для різних 

антисоціальних груп, нарко- та алкозалежних осіб, що значно погіршує 

криміногенну ситуацію навколо.  

У безпосередній близькості до недобудови розташовані сквер Кузьми 

Скрябіна, спеціалізована школа №3, дитячий садок №570 та житлові 

будинки. Співіснування житлових і соціальних об’єктів та захаращеної 

недобудови викликає соціальну напругу серед мешканців. 

Згідно з п. 1 рішення Київської міської ради від 23.07.2015 року № 

779/1643 «Про майнові питання, пов’язанні з будівництвом 

багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом на просп. Василя 

Порика, 7-9 у Подільському районі» комунальному підприємству 

«Київжитлоспецексплуатація» надано дозвіл на знесення та списання об’єкту 

незавершеного будівництва на вул. Василя Порика, 7-9 у Подільському 

районі міста Києва за рахунок коштів інвесторів. 



Цим же рішенням Департаменту економіки та інвестицій доручено 

провести конкурс із залучення інвестора до проекту «Будівництво 

багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом на просп. Василя 

Порика, 7-9 у Подільському районі», але зазначений проект досі не 

реалізовано.  

На даний час вказана недобудова за пропозицією Департаменту молоді 

і спорту передана в оперативне управління комплексній дитячо-юнацькій 

школі «Ринг» для будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу. 

Враховуючи викладене, прошу Вас надати інформацію щодо подальшої 

долі об’єкту незавершеного будівництва на вул. Василя Порика, 7-9, зокрема 

у які терміни планується його демонтаж та будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу, яким шляхом відбуватиметься фінансування 

вказаних робіт, чи виконані проектні роботи. 

Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене у 

термін, передбачений ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

 

 

З повагою  

 

Депутат           Олексій ОКОПНИЙ 
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