Кадетський корпус буде врятовано
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22 серпня голова обласної ради Олександр Біленький та секретар Полтавської міської
ради Олександр Шамота зустрілися з головою Державної судової адміністрації України
Зеновієм Холоднюком, який прибув до Полтави з робочою поїздкою.

У ході зустрічі розглянуто питання відновлення будівлі Кадетського корпусу, який
входить до пам’ятки архітектури ХІХ століття – ансамблю Круглої площі в Полтаві. Наразі
будівля Кадетського корпусу, що знаходиться в аварійному стані, переходить з балансу
Полтавської міської ради на баланс Державної судової адміністрації України.

Після огляду будівлі Зеновій Холоднюк окреслив плани щодо її долі.

«Ця історична будівля буде відновлена, - наголосив Зеновій Холоднюк. - Думаю,
щонайменше 300 мільйонів гривень потрібно вкласти на її реконструкцію. На
сьогодні вже є акт передачі. Ми створимо експертну комісію, обстежимо це
приміщення. Коли будуть зроблені висновки, зберемо групу проєктантів,
виготовимо проєкт, пройдемо всі потрібні процедури й оголосимо тендер на
реконструкцію цієї будівлі. Консервації ніякої не буде. Наша мета – будувати, а не
консервувати. Не пізніше кінця 2022 року це приміщення буде введене в
експлуатацію».

Олександр Біленький запевнив, що обласна рада сприятиме відновленню історичної
будівлі, яка має велике значення для полтавців.

«У нас є бажання допомагати. Потрібно щоб реконструкція відбулася швидко й
ефективно з залученням кадрового ресурсу наших обласних комунальних
підприємств «Полтаватеплоенерго» і «Полтававодоканал». Ми готові підтримати
цю справу тому, що Кадетський корпус для полтавців – це саме той позитивний
імпульс, який свідчить що місто розвивається», – сказав Олександр Біленький.
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У свою чергу, Олександр Шамота подякував всім, причетним до вирішення питання
збереження Кадетського корпусу.

«Вдячний усім учасникам процесу, які долучилися до цієї важливої роби. Ми
чекали цього моменту десятки років. Це організація SavePoltava, депутат
Полтавської міськради Юліан Матвійчук, фракції міськради, які приймали це
історичне рішення щодо передачі цієї будівлі на баланс Державної судової
адміністрації. І звісно, я вдячний обласній владі, зокрема, Олександру
Біленькому. У нього була можливість поспілкуватися з цього питання з Першим
віце-прем’єр-міністром – Міністром економічного розвитку і торгівлі України
Степаном Кубівим. Спільними зусиллями ми розв’язали це питання й отримали
остаточні документи щодо передачі будівлі. У другому кварталі 2020 року мають
розпочатися будівельні роботи», – зазначив Олександр Шамота.

У зустрічі взяли участь депутати обласної та Полтавської міської рад, представники
громадськості, журналісти.
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