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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. 

 

 

 

 

МАЛИЙ  ЗАЛ   ( 146 місць) 



 

 

                                      

 

 

 

 

 

ВЕЛИКИЙ ЗАЛ (658 місць) 



 

 

         

 

 

 

 



         У  2017р.  підприємство співпрацювало з понад 13 дистрибюторами та  

здійснило демонстрацію  135  фільмів 

          Протягом  2017р.  в кінотеатрі, як і в попередні періоди, проводились    

безкоштовні заходи для громади міста, з них: 

  новорічна анімаційно-розважальна програма та демонстрація дитячого 

фільму для     дітей - сиріт, дітей з неблагополучних, малозабезпечених та 

багатодітних і неповних сімей; демонстрація фільму «Воїни духу»  та 

«Позивний «Зеніт» для учасників АТО та їх сімей, учнів загальноосвітніх 

шкіл; в рамках проведення Чілдрен-кіно-фестивалю показано 9 кінофільмів 

для дітей міста та проведено конкурс на визначення фільму – переможця 

фестивалю;   фестиваль українського кіно «Обрій»; показ фільмів «Кіборги» 

до річниці подій, зображених у фільмі;  показ фільму «Викрадена земля» до 

роковин голодомору та ін. 

  

 

        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 обладнаними за останнім 

словом техніки кінозалами. 

    

    Завдяки фінансовій підтримці Черкаської міської ради у 2017р. 

підприємство змогло розрахуватись по комунальним платежам та заробітній 

платі  з працівниками кінотеатру. Власними надходженнями від демонстрації 

фільмів вдалося здійснити осучаснення фойє  І та ІІ поверхів, замінити 

частину вікон та  систему теплопостачання,  провести реставрацію 

глядацьких крісел в малому залі,  організовувати роботу кінобару, який є 

необхідним доповненням до кінопоказу в кожному сучасному кінотеатрі.  

 

 

 

 

 

Фойє І поверху 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

Фойє ІІ поверх 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Кінобар 



 

 

 

  

 

       До середини 2016р.  демонстрація   фільмів відбувалась на кінопроекторі 

МЕО-5Х з використанням кіноплівки, який  був вже морально застарілий. 

Звичайно, це не давало змогу конкурувати із сучасними кінотеатрами. З 

липня 2016р. в малий зал а з грудня 2016р. і у великий було встановлено 

орендоване цифрове обладнання, яке дозволяє брати участь у своєчасному 

прем’єрному показі   фільмів, в яких зацікавлені широкі верстви населення. 

Порівняння показників демонстрації у 2016 та 2017рр. 



Показники 2016р. 2017р. зростання 

Кількість сеансів 2501 2813  на 12,5 відсотк. 

Кількість 

глядачів, всого-

осіб 

19735 44161 2,2 рази 

Валовий збір, 

тис.грн. 

633,2 1652,5 2,6 рази 

 

 

         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. 

Дохід КП «Кінотеатр «Україна» в 2017 році склав 3295,7 тис.грн., а 

загальні витрати 3722,4 тис.грн.,  в т.ч. фінансова підтримка з місцевого 

бюджету в 2017 році склала 1792,3 тис.грн.   Штатна чисельність працівників 

підприємства станом на 31.12.2017р. - 24 посади.   

 

 

 

Доходи та витрати 

за 2017  рік   КП «Кінотеатр «Україна» 

 Сума, 

тис.грн.            

Доходи  

1.Дохід від комерційної діяльності (реалізація квитків) 1652,5 

2.Дохід від оренди 431,2 

4.Вирахування з доходу (прокатна плата), пдв 941,4 

5.Інші доходи (компенсація комунальних послуг, 

реклама, суборенда, штрафи, ін.) 

361,1 

6. Доходи від місцевого бюджету 1792,3 

Разом доходів    3295,7 

 

Витрати 

 

- Витрати на сировину та основні матеріали 81,0 

- Витрати на заробітну плату 1108,6 

- Внески на заробітну плату 220,4 

- Витрати на комунальні послуги 492,1 

- Амортизація ОЗ 543,4 

- Витрати на комунальні послуги орендарів 246,2 

- Оренда цифрового обладнання 879,1 

- Інші витрати (поточний ремонт, канцтовари, 151,6 



   

 

  

        Розуміючи всю важливість та необхідність для підприємства 

капітальних інвестицій, спрямованих на підвищення його технічного рівня   

та реконструкцію, ми плануємо модернізацію основного виду діяльності 

підприємства – кінопоказ за рахунок 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 26002265554   АБ «Укргазбанк»   МФО 320478 

Директор підприємства                                                     В.П.Слуцька 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги звязку, банку 

- придбання малоціних предметів та ін. 

адмінвитрати) 

Разом витрат 3722,4 

В т.ч.Фінансова підтримка міського бюджету 1792,3 

Податки та внески, сплачені до державного 

бюджету, в т.ч. 

286,1 

ПДВ 228,2 

Військовий збір 16,9 

Єдиний соціальний внесок 220,6 

Місцеві податки, в т. ч. 170,7 

Земельний податок  83,8 

Податок з доходів 203,2 
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