
РІЧНИИ  ЗВІТ за 
2019р. 

КП «КІНОТЕАТР «УКРАЇНА»   
 

 

 

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Україна»  здійснює свою діяльність у 

відповідності з діючим законодавством і статутом, затвердженим рішенням 

Черкаської міської ради від 16.09.2010 № 5-1093, згідно з яким воно є самостійним 

суб’єктом господарювання. 

 

           Основний вид  діяльності підприємства  – демонстрація кінофільмів, організація 

святкових та інших заходів для дітей, молоді, громадських організацій та, як один із 

можливих додаткових видів діяльності, – надання в оренду нежитлових приміщень.  

Виробнича потужність підприємства є найбільшою в області серед кінотеатрів. 

Сьогодні вже є можливість  використовувати її завдяки орендованому сучасному 

цифровому обладнанню.  

 

 

 



 

 

МАЛИЙ  ЗАЛ   ( 146 місць) 

 

 

                                      

 

 

 

 



 

 

ВЕЛИКИЙ ЗАЛ (658 місць) 

 

 

         

 

 



 

 

 

Фойє І поверху 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

Фойє ІІ поверху 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кінобар 

 

 

 

         У  2019р.  підприємство співпрацювало з   13 дистриб’юторами та  здійснило 

демонстрацію  156  фільмів, в т.ч. українського виробництва: 

-  історико-патріотичного напрямку: «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»,  

«Додому»,  «Заборонений»,  «Захар Беркут» (спільно з США), «Крути 1918», 

«Чорний ворон», «Позивний зеніт»; 

- комедійного жанру: «11 дітей з Моршина», «Свінгери - 2»,   «Скажене весілля -

2», «Зустріч однокласників», «Я, ти, він, вона», «Кошмарний директор або школа 

№5»; 

-  фільм - фентезі україно-бельгійського виробництва «Поліна і таємниці 

кіностудії»; 

-       мюзикл «Гуцулка Ксеня». 

     Також в кінотеатрі було здійснено 142 групових  показів за пільговими цінами    

для школярів та студентів.      

         Протягом  2019р.  в кінотеатрі було проведено  20  безкоштовних заходів для 

громади міста, з них: 



  - демонстрація дитячого анімаційного фільму для     дітей-сиріт, дітей з 

неблагополучних, малозабезпечених та багатодітних і неповних сімей «Крижане 

серце»;   

 - демонстрація фільму до дня пам’яті іловайської трагедії «Іловайськ 2014» ;   

- фільм «Крути 1918» до дня пам’яті  битви на залізничній станції Крути взимку 

1918-го року (1370  глядачів);  

- історичний фільм-фентезі «Чорний козак» (580 глядачів) в рамках проведення 

Чілдрен-кіно-фестивалю показано 10 кінофільмів для дітей міста (981 глядачів);   

- фестиваль короткометражних фільмів  «Кіношот» (4 фільми, 297 глядачів).   

        Слід відмітити, що кінотеатр «Україна» є у місті єдиним, який орієнтується на 

малозабезпеченого глядача: молодь, учнів загальноосвітніх шкіл, дорослих та дітей 

пільгових категорій. Діє напрацьована система роботи для залучення цих категорій 

населення до відвідування кінотеатру. Одна із її складових – гнучка цінова політика, 

яка дозволяє зберегти глядача у дуже непростих умовах жорсткої конкуренції з 

обладнаними за останнім словом техніки кінозалами. Ціни на квитки є нижчими, ніж 

пропонують приватні кінозали, а також існують суттєві знижки для групових 

відвідувань.   

         Завдяки фінансовій підтримці Черкаської міської ради у 2019р. підприємство 

змогло своєчасно розрахуватись по комунальним платежам та виплатити заробітну 

плату   працівникам кінотеатру у повному обсязі. Власними надходженнями від 

демонстрації фільмів   вдалося здійснити роботи по утепленню великого залу шляхом 

встановлення стельових панелей та інші поточні ремонти. 

         Ще одна вагома стаття доходу – надання в оренду частини нежитлових 

приміщень, за рахунок якої підприємство має змогу частково зменшити витрати по 

оплаті послуг теплопостачання, електроенергії. Підприємство має можливість  

надання приміщень кінотеатру в короткострокову та разову оренду для проведення 

різних заходів, презентацій та інших цікавих подій.  

     Так, наприкінці 2019р. проводився  яскравий Новорічний захід молодіжної            

IT-компанїї: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резиденція Святого Миколая 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з учасниками АТО 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вечірка на даху до відкриття фестивалю «Кіношот» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Показники демонстрації фільмів  у  2019р. 

Кількість сеансів 3008 

Кількість глядачів,  осіб 46562 

Валовий збір, тис.грн. 2 769,6 

 

 

 

 

 

 

 



Доходи та витрати за 2019  рік   КП «Кінотеатр «Україна» 

        

      Розуміючи всю важливість та необхідність для підприємства капітальних 

інвестицій, спрямованих на підвищення його технічного рівня   та реконструкцію, ми 

плануємо придбання  сучасного цифрового обладнання. Вирішення цього питання 

дасть  можливість зберегти для міста єдиний кінотеатр комунальної форми власності, 

привести його у належний стан, зробити цікавим для громади міста та прибутковим. 

КП «Кінотеатр «Україна» 

код ЄДРПОУ 21380113 
18002 м. Черкаси,  вул. Смілянська, 21 ,  тел.0472 33-65-09    33-65-11 

E-mai ukrainabuh21@gmail.com       

р/р UA053204780000000026002265554   АБ «Укргазбанк»    

Директор підприємства                                                     В.П.Слуцька   

 Сума, тис.грн.            

Доходи  

1.Дохід від комерційної діяльності (реалізація квитків) 2769,6 

2.Дохід від оренди з ПДВ 729,4 

4.Вирахування з доходу (прокатна плата),   1370,2 

5.Інші доходи (компенсація комунальних послуг, бар, реклама, 

суборенда, відсотки банку, ін.) 

419,8 

6. Доходи від місцевого бюджету 1638,0 

Разом доходів    4186,6 

Витрати  

- Витрати на сировину та основні матеріали 28,4 

- Витрати на заробітну плату 1450,8 

- Внески на заробітну плату 304,1 

- Витрати на комунальні послуги 501,4 

- Амортизація ОЗ, НМА 388,9 

- Витрати на комунальні послуги орендарів, зем податок 136,7 

- Оренда цифрового обладнання 858,0 

- Запчастини до кінообладнання 115,0 

- Поточні ремонти 20,5 

- ПДВ у звільнених операціях 77,4 

- Інші витрати (поточ. рем, канцтовари, послуги звязку, банку 

- придбання малоціних предметів та ін. адмінвитрати) 

114,5 

Разом витрат 3995,7 

В т.ч.фінансова підтримка міського бюджету 1638,0 

Податки та внески, сплачені до державного бюджету, в т.ч: 637,6 

ПДВ 308,1 

Військовий збір 22,2 

Єдиний соціальний внесок 307,3 

Місцеві податки, в т. ч. 306,3 

Земельний податок  45,0 

Податок з доходів 261,3 
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