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2016р 

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, але на сьогодні вона, нажаль, не 

використовується повною мірою через відсутність сучасного цифрового 

обладнання, яке дало б можливість значно розширити репертуар. 
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         У  2016р.  підприємство співпрацювало з понад 20 дистрибюторами та  

здійснило демонстрацію близько 120  фільмів 

          Протягом  2016р.  в кінотеатрі було проведено 24  безкоштовних заходи 

для громади міста: 

1.  Новорічна анімаційно-розважальна програма та демонстрація дитячого 

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

багатодітних і неповних сімей     

2.  До річниці революції гідності д/ф «Зима у вогні», «Небесна сотня» 

3. Зузстріч ініціативної групи Академії лідерства з учнями шкіл 

4. Профорієнтація для учнів 

5. До 8 березня поздоровлення жінок  

6. Прем’єра документального фільму «12» до річниці дня народження 

Т.Г. Шевченка (к/ст «Гопак») 

7. Благодійний показ м/ф для дітей інвалідів УТОС 

8. Презентація громадського проекту Армія гідності» в м.Черкаси – 

організована ветеранами батальйону «Донбас» 

9. Зустріч представників громадськості міста, меджлісу кримських татар в 

особі історика, публіциста і телеведучої каналу АТР Гульнари Абдулаєвої та 

безкоштовний показ фільму “Хайтарма”. 

10. Чілдрен кінофест 

11.    Безкоштовний показ фільму для дітей УТОС 

12. Для дітей міста – показ гуманітарного журналу «Байки» 

13. Показ фільму на честь народження генерала Романа Шухевича 

«Нескорений» для ГО «Цивільний корпус «Азов»  

14. Дод дня ВДВ перегляд к/ф «Рейд»  

15. Безкоштовний показ фільму для дітей УТОС 

16. «Політ золотої мушки» 

17. «Рейд» 

18. «Крим- як це було» 

19. Мандрівна освітня виставка «Кожен має право знати свої права» в 

рамках Всеукраїнської програми «Розуміємо права людини» 



20. Бізнес-форум представників малого та середнього бізнесу  

21. Про волонтерів Черкащини «Україна починається з мене» 

22. Акція ЧОВ ВБО «Вскукраїнська мережа ЛЖВ»  - «16 днів проти 

гендерного насильства» 

23. Резиденція Святого Миколая 

24. Концерт для дітей АТО (корпус «Азов») 

 

        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. Якщо вартість кіноквитка в таких залах може 

сягати 35-130 грн., то в «Україні» 25 - 55. 

    

    Завдяки фінансовій підтримці Черкаської міської ради у 2016р. 

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, реставрацію глядацьких крісел в 

малому залі,  відкрити кінобар, який є необхідним доповненням до 

кінопоказу в кожному сучасному кінотеатрі.  

Фойє І поверх 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

Фойє ІІ поверх 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Кінобар  



 

 

 

  

 

       До середини 2016р.  демонстрація   фільмів відбувався 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 2015 та 2016рр. 



Показники ІІ півріччя 2015р. ІІ півріччя 2016р. зростання 

Сеанси 1016 1262 1,2 рази 

Глядачі 5131ос. 11486 ос. 2,2 рази 

Валовий збір 117,6 тис.грн. 427,9 тис.грн. 3,6 рази 

 

 

        Відповідно до  плану соціально – економічного розвитку з міського 

бюджету у 2016 р. були виділені та освоєні кошти в сумі 35 тис.грн. на 

встановлення світлової вивіски на фасаді будівлі кінотеатру та 100 тис.грн. 

на реконструкцію приміщення для експозицій Черкаського міського 

археологічного музею Середньої Надніпрянщини.  

         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 2016 році склав 2459,6 тис.грн., а 

загальні витрати 3083,9 тис.грн.,  в т.ч. фінансова підтримка з місцевого 

бюджету в 2016 році склала 1175,8 тис.грн.    

 

 

 

Доходи та витрати 

за 2016  рік   КП «Кінотеатр «Україна» 

 Сума, 

тис.грн.            

Доходи  

1.Дохід від комерційної діяльності (реалізація квитків) 632,8 

2.Дохід від оренди 464,8 

4.Вирахування з доходу (прокатна плата), пдв 369,2 

5.Інші доходи (компенсація комунальних послуг, 

реклама, суборенда, штрафи, ін.) 

555,4 

6. Доходи від місцевого бюджету 1175,8 

Разом доходів 2459,6 

 

Витрати 

 

- Витрати на сировину та основні матеріали 34,4 

- Витрати на заробітну плату 673,4 

- Внески на заробітну плату 136,4 

- Витрати на комунальні послуги 387,1 

- Амортизація ОЗ 1154,5 

- Витрати на комунальні послуги орендарів 249,3 



  

 

  

        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 та розширення напрямків роботи підприємства з 

дітьми різних вікових категорій та малозабезпеченими жителями міста, 

продовження співпраці з громадськими організаціями. 

  

 

 

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 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

- Оренда цифрового обладнання 270,0 

- Інші витрати (поточний ремонт, канцтовари, 

послуги звязку, банку 

- придбання малоціних предметів та ін. 

адмінвитрати) 

178,8 

Разом витрат 3083,9 

В т.ч.Фінансова підтримка міського бюджету 1175,8 

Податки та внески, сплачені до державного 

бюджету, в т.ч. 

286,1 

ПДВ 130,5 

Військовий збір 10,7 

Єдиний соціальний внесок 144,9 

Місцеві податки, в т. ч. 170,7 

Земельний податок  49,2 

Податок з доходів 121,5 
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