
 

 

 
 

ДЕПУТАТ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІII СКЛИКАННЯ 

 

« 26 » лютого  2020 року   № 08/279/08/156-1275 

 

 

 

Департаменту комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  

 

25 лютого 2020 року на засіданні постійної комісії Київської міської 

ради з питань власності1 в ході обговорення питання порядку денного щодо 

заслуховування інформації від  КП  «Київкінофільм», щодо сум нарахованих 

та сплачених ТОВ "Сінема-Центр" по  орендній платі та інших платежів за 

кожен місяць оренди кінотеатру "Київ" на вул. Велика Васильківська, буд. 19, 

літера «А»,  згідно з додатком до мого депутатського звернення 

№08/279/08/156-1255 від 10.01.2020 та інформації  Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  (далі-Департамент) щодо стану погодження 

ТОВ "Сінема-Центр" документів для проведення ремонту кінотеатру "Київ", 

представником Департаменту Олегом ШМУЛЯРОМ було озвучено, що 

орендар - ТОВ "Сінема-Центр" звільнений від орендної плати приміщення. 

Зокрема було зазначено, що орендар звільнений від орендної плати на підставі 

того, що в будівлі кінотеатру «Київ» відсутнє електропостачання. 

З огляду на те, що питання навколо закриття кінотеатру «Київ» є 

резонансним та потребує громадського контролю, прошу в найкоротший 

термін надати інформацію та копії документів, а саме: 

- копію наказу Департаменту про створення комісії щодо встановлення 

факту неможливості використання орендарем ТОВ «Сінема-Центр» об’єкта 

оренди;  

- інформацію чи було залучено інших фахівців  до складу комісії щодо 

встановлення факту неможливості використання орендарем ТОВ «Сінема-

Центр» об’єкта оренди; 

- інформацію щодо дати, з якої орендар ТОВ «Сінема-Центр»  припинив 

користування орендованим приміщенням, та дату з якої підприємство – 

                                                           
1Електронний ресурс:  https://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/video-archive 

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/video-archive


 

 

балансоутримувач припинило нарахування орендної плати ТОВ «Сінема-

Центр»; 

- копію акту про зупинення виконання сторонами своїх зобов’язань по 

договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду; 

- копії документів, яким підтверджено, що орендарем під час передачі 

майна (підписання акту приймання передачі), було зафіксовано обставини про 

відсутність електропостачання в будівлі кінотеатру «Київ»; 

- копію погоджень (листів) Департаменту щодо надання ТОВ «Сінема-

Центр»  дозволу на проведення на підготовку розробки проєкту реставрації і 

реконструкції будівлі кінотеатру «Київ»; 

- копії інших/наявних документів, які стосуються порушеного питання. 

Про результати розгляду звернення прошу поінформувати в термін 

передбачений законодавством України за адресою: 01044, м. Київ, вул. 

Хрещатик, буд. 36 та направити на електронну адресу: 

leonid.antonenko@gmail.com 

 

 

 

З повагою,  

Депутат Київської міської ради, 

член депутатської групи  

«Київська команда»                 Леонід АНТОНЄНКО 
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