
 
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

II сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 
від 13 листопада 2014 року N 357/357 

Про передачу в оренду без проведення конкурсу цілісного майнового 

комплексу "Кінотеатр "Жовтень" (колишнього цілісного майнового комплексу 

ДКП "Кінотеатр "Жовтень") та відновлення його діяльності 
Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статей 5, 7, 8 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального 

майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 22 вересня 2011 року N 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протоколи засідань постійної 

комісії Київської міської ради з питань власності від 29 липня 2014 року N 5 та від 25 вересня 2014 року N 9, а 

також резолюцію зборів депутатів Київської міської ради від 31 жовтня 2014 року щодо термінових заходів з 

приводу поновлення діяльності кінотеатру "Жовтень", Київська міська рада вирішила: 
1. Передати в оренду без проведення конкурсу цілісний майновий комплекс "Кінотеатр "Жовтень" (колишнього 

цілісного майнового комплексу ДКП "Кінотеатр "Жовтень") згідно з додатком. Звільнити орендаря від сплати 

орендної плати на період проведення ремонтно-відновлювальних робіт цілісного майнового комплексу "Кінотеатр 

"Жовтень". Нарахування та сплата за оренду здійснюється з дати відновлення роботи кінотеатру. 
2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) укласти в установленому порядку договір оренди цілісного майнового комплексу 

"Кінотеатр "Жовтень" (колишнього цілісного майнового комплексу ДКП "Кінотеатр "Жовтень") згідно з пунктом 1 

цього рішення, в якому передбачити умови щодо заборони на зміну стилістичного рішення архітектури фасаду та 

зовнішніх геометричних параметрів будівлі в цілому, а також щодо збереження функціонального призначення 

будівлі кінотеатру. 
3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) визначити в 

установленому порядку замовником виконання робіт, необхідних для відновлення будівлі цілісного майнового 

комплексу "Кінотеатр "Жовтень", комунальне підприємство, підпорядковане Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
4. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста Києва вартість 

ремонтно-відновлювальних робіт цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Жовтень" в установленому порядку. 
5. Встановити, що цілісний майновий комплекс "Кінотеатр "Жовтень" не підлягає приватизації. 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 

власності, постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування та 

постійну комісію Київської міської ради з питань культури та туризму. 

 
Київський міський голова В. Кличко 

 
Додаток 

до рішення Київської міської ради 
13.11.2014 N 357/357 



Цілісний майновий комплекс комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, який передається в оренду без проведення конкурсу 

N 
з/п 

Повна назва орендаря, його 

форма власності та форма 

фінансування 

Адреса та характеристика 

об'єкта нерухомості 
Призначення, 

характеристика об'єкта 

оренди 

Орендна 

ставка 
Строк, на який 

укладається договір 

оренди 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНОМАН" 
Форма власності - приватна 
Форма господарювання - 

госпрозрахункова 

КОСТЯНТИНІВСЬКА, 26 
Подільський район, ЦМК 

"Кінотеатр "Жовтень" 

(колишній ДКП "Кінотеатр 

"Жовтень") 
Загальна площа - 2787,70 

кв. м 

КІНОПОКАЗ 
Цілісний майновий 

комплекс "Кінотеатр 

"Жовтень" (колишній 

ДКП "Кінотеатр 

"Жовтень") 

3 % до 01.04.2020 

 
Заступник міського голови - 

секретар Київської міської ради О. Резніков 
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