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"Lietuvos" kino teatro vietoje iškils daugiabutis (160)

Vilniaus prekybos"
grupės įmonė "Regiono investicija" užsienio investuotojams
pardavė veiklą nutraukusį "Lietuvos" kino teatrą Vilniuje, kurio
vietoje iškils daugiabutis. Kino teatro pastatą įsigijo bendrovė "Rojaus
apartamentai", kurios 90 proc. akcijų priklauso Didžiosios Britanijos
investuotojų bendrovei "Cinema Scotland", o dar 10 proc. - nekilnojamojo
turto plėtros įmonei "M2 Invest".

"Įsigijome pastatą ir jau parengtų architektūrinių sprendimų nekeičiame", - Eltai sakė "M2 Invest"
vadovas Dalius Kaveckas.

Pasak jo, gavus visus reikalingus leidimus statyboms "Lietuvos" kino teatras bus nugriautas, o
vietoje jo iškils 10,7 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatas, kuriame didžioji dalis ploto (apie 4,5
tūkst. kvadratinių metrų) būtų skirta butams, o pirmajame aukšte būtų įrengtos komercinės patalpos.
Į šias statybas planuojama investuoti apie 7 mln. eurų (24 mln. litų).

"Leidimą statyboms tikimės gauti per įprastą laikotarpį - 8-12 mėnesių", - teigė D.Kaveckas.

"Lietuvos" kino teatras buvo privatizuotas 2002 metais. Už 92,6 proc. kino teatro akcijų "Vilniaus
prekybos" grupės bendrovė sumokėjo 3 mln. litų ir įsipareigojo trejus metus - iki šių metų rugsėjo 25
dienos - nekeisti jo paskirties. Šių metų rugsėjo pabaigoje "Lietuvos" kino teatras filmu "Idiotai"
nutraukė veiklą.

Ketinimai uždaryti "Lietuvos" kino teatrą bei vietoje jo pastatyti gyvenamąjį namą buvo sulaukę
nekomercinio kino gerbėjų kritikos, prieš šiuos planus prie "VP Market" prekybos centrų šįmet kelis
kartus taikiai protestavo studentai.

Vilniaus miesto savivaldybė bei Kultūros ministerija šių metų vasarą buvo pažadėjusios finansuoti
naujame name planuojamų dviejų kino salių nuomą, o tam per metus skirti 1,2 mln. litų. Valdininkai
dėl to buvo preliminariai susitarę su "Vilniaus prekybos" grupės įmone "Vilniaus Akropolis", kuri
ketino patalpas nuomoti rinkos kaina.

"Kol kas aiškumo nėra, tačiau kino salių likimas priklausys nuo sprendimo skirti paramą", - teigė D.
Kaveckas. Jis minėjo, kad planuojama pakeisti ir "Rojaus apartamentų" pavadinimą.

"Lietuvos" kino teatro pastato pertvarkymas - jau antrasis paskelbtas "M2 Invest" projektas.
Bendrovė planuoja butus įrengti veiklą nutraukusios Šv. Jokūbo ligoninės pastatuose sostinės
centre. Visa projekto vertė siekia beveik 80 mln. litų.

Stambiausiai Lietuvos kapitalo verslo grupei "Vilniaus prekyba" priklauso didžiausias mažmeninės
prekybos tinklas "VP Market", nekilnojamojo turto plėtros įmonė "Vilniaus Akropolis",
"Eurofarmacijos vaistinės" bei kitos įmonės.

Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo
draudžiama.


