
РІЧНИИ  ЗВІТ за 2020р. 
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.  

  Підприємство входить в мережу закладів культури Черкаської міської 

територіальної  громади та проводить заходи відповідно до міської програми 

«Мистецькі Черкаси», затвердженої на 2020-2024рр.   

 

Стратегічними цілями діяльності підприємства є створення умов для духовного 

розвитку, задоволення культурних потреб, збереження, відродження та розвиток 

національних традицій, забезпечення потреб мешканців міста у творчій 

самореалізації, організації змістовного дозвілля. Слід відмітити, що кінотеатр 

«Україна» є єдиним у місті, 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 приватними кінозалами,  обладнаними за 

останнім словом техніки. Ціни на квитки є нижчими, ніж пропонують приватні 

кінозали,  також існують суттєві знижки для групових відвідувань.   

Основні види послуг: демонстрація кінофільмів, організація святкових та інших 

заходів для дітей, молоді, громадських організацій. Додаткові види діяльності – 

послуги кінобару та надання в оренду нежитлових приміщень. 

 



 

 

МАЛИЙ  ЗАЛ   ( 146 місць) 

 

 

                                      

 

 

 

 



 

 

ВЕЛИКИЙ ЗАЛ (513 місць) 

 

 

 

        

 

 

 

  



 

 

Фойє І поверху 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Фойє ІІ поверху 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кінобар 

 

 

            У  2020р.  підприємство співпрацювало з   10 дистриб’юторами та  здійснило 

демонстрацію  98  фільмів, в т.ч. 22 - українського виробництва. З них: 

-  патріотичного напрямку: «Мати Апостолів», «Черкаси», «Атлантида», 

«Східняк»; 

- комедійного жанру: «Скажене весілля2», «Гола правда», «Мої думки тихі», 

«Наші котики»; 

-  фільм-казка «Пекельна хоругва», лірична драма «Віддана»; 

-         історичної тематики: «Толока», «Фортеця Хаджибей», «Безславні кріпаки». 

            У зв’язку з карантинними обмеженнями у 2020р.  кінотеатр   не працював для 

відвідувачів майже пів року. За попередні роки при повноцінній роботі середньо-

річна кількість фільмів досягала 150-170од. 

            За період карантину (березень – серпень) втрати підприємства оцінюємо в не 

менш як 1,2 млн. грн. валового доходу від демонстрації фільмів, грунтуючись на 

показниках аналогічного періоду 2019 року (19824 глядачів, 1,197 млн. грн.  валового 

доходу), та близько 300 тис. грн. валового доходу від інших видів діяльності.      

             Завдяки фінансовій підтримці Черкаської міської ради у 2020р. підприємство 

змогло розрахуватись за спожиті енергоносії та заробітній платі  з працівниками 

кінотеатру.   

              Власними надходженнями від господарської діяльності вдалося завершити 

роботи по утепленню великого залу шляхом встановлення стельових панелей, 

розпочаті у кінці 2019р. В період з березня по серпень, коли не здійснювалась  

 



 

демонстрація фільмів у зв’язку з карантином, працівники підприємства здійснювали 

ремонтні роботи фойє ІІ поверху. 

       Також було  розпочато ремонт підлоги у великому залі та демонтаж застарілих 

глядацьких крісел. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

        У 2020р. кінотеатр взяв участь у конкурсному відборі для отримання 

інституційної підтримки від Українського культурного фонду в часи кризи від впливу 

пандемії COVID-19. Завдяки немалим зусиллям підприємству вдалося отримати 

грант в сумі 999,9 тис грн., який було витрачено на оренду цифрового обладнання для 

обох залів (333 тис грн.) та закупівлю нових глядацьких крісел для великого залу (652 

тис. грн.).  

                       

      

      



 

       Ще одна вагома стаття доходу – надання в оренду частини нежитлових 

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

оплаті послуг тепло- та електроенергії. 

       Підприємство має можливість  надання приміщень кінотеатру в короткострокову 

та разову оренду для проведення різних заходів, презентацій та інших цікавих подій. 

З цього приводу часто співпрацює з Департаментом освіти та гуманітарної політики. 

        Ще однією з  цікавих можливостей у підприємства  є розширення видів 

діяльності шляхом створення сучасного громадського простору. Це підприємством 

разом з громадськими організаціями та залученими експертами обговорювалось ще в  

2019 році.  Була розроблена програма розвитку кінотеатру: -  «Україна» - більше ніж 

кінотеатр». Через  зупинку роботи кінотеатру у зв’язку з карантином, негативними 

тенденціями на ринку кінопрокату та неоптимістичними прогнозами на найближчий 

час, реалізація програми стала неможливою. 

 

Показники демонстрації фільмів  у  2020р. 

Кількість платних сеансів 1270 

Кількість глядачів на платних 

сеансах,  осіб 

13022 

Валовий збір, тис.грн. 849,5 

 

 

 

Доходи та витрати за 2020  рік   КП «Кінотеатр «Україна» 

 Сума, 

тис.грн.            

Доходи  

1.Дохід від комерційної діяльності (реалізація квитків) 849,5 

2.Дохід від оренди з ПДВ 429,8 

4.Вирахування з доходу (прокатна плата),   417,2 

5.Інші доходи (грант УКФ, компенсація комунальних послуг, бар, 

реклама, суборенда, відсотки банку, ін.) 

 1172,5 

6. Доходи від місцевого бюджету 2406,1 

Разом доходів    4440,7 

 

 

 

  

 

 

 



         Окрім основної діяльності підприємство проводить різноманітні платні та 

безкоштовні заходи для різних цільових груп мешканців міста та області. Зокрема: 

прем’єри та презентації фільмів за участі режисерів та акторів фільмів, кінофестивалі, 

дитячі святкові заходи, виставки, творчі зустрічі та тематичні заходи, заходи 

соціальної направленості (в тому числі покази фільмів) для школярів, студентів, дітей 

з багатодітних, малозабезпечених, неповних сімей, сиріт, учасників АТО та членів їх 

сімей, військовослужбовців, пенсіонерів. 

         Важливість та необхідність для підприємства капітальних інвестицій, 

спрямованих на підвищення його технічного рівня   та реконструкцію, полягає  у 

придбанні власного цифрового обладнання для кінопоказу. Власними зусиллями це 

вирішити неможливо, особливо у сьогоднішні кризові часи. Тому підприємство 

звернулось до міської ради за допомогою. Придбання   цифрового обладнання  дасть  

можливість зберегти для міста єдиний кінотеатр комунальної форми власності, 

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

 

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   

Витрати 

- Витрати на сировину та основні матеріали 12,4 

- Витрати на заробітну плату 1848,7 

- Внески на заробітну плату 370,2 

- Витрати на комунальні послуги 356,6 

- Амортизація ОЗ, НМА 221,2 

- Витрати на комунальні послуги орендарів, зем податок 93,5 

- Оренда цифрового обладнання 526,4 

- Запчастини до кінообладнання 7,5 

- Придбання малоцінних предметів (грант УКФ) 686,9 

- Поточні ремонти 75,0 

- ПДВ у звільнених операціях 80,0 

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

- придбання малоціних предметів та ін. адмінвитрати) 

163,2 

Разом витрат 4441,6 

В т.ч.Фінансова підтримка міського бюджету 2406,1 

Податки та внески, сплачені до державного   бюджету, в т.ч: 573,7 

ПДВ 175,4 

Військовий збір 28,1 

Єдиний соціальний внесок 370,2 

Місцеві податки, в т. ч.  371,3 

Земельний податок  37,3 

Податок з доходів 334,0 
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