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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, але на сьогодні вона, нажаль, не 

використовується повною мірою через відсутність сучасного цифрового 

обладнання, яке дало б можливість значно розширити репертуар. 



МАЛИЙ  ЗАЛ   ( 146 місць) 

 

                                      ВЕЛИКИЙ ЗАЛ (658 місць)  

 

         



  Так,  протягом  2015р в кінотеатрі було продемонстровано близько 90 

фільмів. Підприємство співпрацює з понад 20 дистрибюторами.  

         Цей рік відзначився великою кількістю проведених  безкоштовних 

заходів для громади міста: 

1. Святкові заходи для дітей учасників АТО та категорійних дітей з 

малозабезпечених сімей 

2.  Документальний фільм місцевих авторів«Небесна сотня. Черкаські герої» 

за участю громадських організацій патріотичного спрямування 

3.  До дня революції гідності перегляд д/ф про події Померанчової  революції 

4.  Патріотичне виховання учнівської молоді міста - показ д/ф «Сон» за 

мотивами творів Т.Г. Шевченка 

5.  Презентація та перегляд д/ф «Добровольці божої чоти». Зустріч з 

режисером та авторським колективом 

6.  Захід  пам’яті захисників України – д/ф «Смертельно живий», зустіч з 

авторами фільму  

7.  Перегляд фільму за здачу макулатури. Політехнічний технікум 

8.  Показ фільмів до Дня перемоги для учнів загальноосвітніх шкіл міста 

9. Перегляд к/ф  неповнолітніми дітьми, засудженими  до відбування 

покарання без позбавлення волі 

10.  До Дня захисту дітей патріотичний майстер-клас за участю дітей бійців 

АТО від Галини Тимошенко. Перегляд к/ф 

 11. Безкоштовний перегляд фільму «Аеропорт» жителями міста з метою 

патріотичного виховання 

12.  Зустріч з авторами та презентація документальної стрічки про 

Черкащину «Голівуд над Дніпром, сни з Атлантиди» 

13.  «Черкаський фестиваль кіно» - молоді автори Черкас «Черкаси я люблю 

вас» 

14.  До Дня міста для дітей - зустріч з видавцями дитячого гуманітарного 

журналу «Байки» 

15.  Для дорослих – кінофільми молодих аматорів про м.Черкаси 

     Для дітей міста - показ гуманітарного журналу «Байки» 



16.  Перегляд м/ф для дітей учасників  АТО «Рятівники» 

17.  Показ фільму, присвяченого  річниці загибелі черкащанина Євгена  

Подолянчука «Ніхто, крім нас» за участю авторів, представників 

громадських організацій міста  

18.  Показ фільму військових журналістів спецзагону «Азов»  - «Війна заради 

миру» 

19. Благодійний показ фільму до Дня захисника України  «Рейд» для 

учнівської та студентської молоді міста 

20.  Благодійний концерт до Дня захисника Вітчизни за участю дитячих 

колективів міста та громадської організації «Волонтер Черкащини» для дітей 

бійців АТО 

 21. Зустріч з письменником  В. Шкляром та презентація     його книги  

«Чорне сонце» за участю бійців із зони АТО 

22. Перегляд фільму  пам’яті видатного українського кінорежисера  

Ю.Ільєнка «Білий птах з чорною ознакою»  

23.  Показ фільму «Сильніше, ніж зброя» до річниці Революції гідності для 

жителів міста  

24. Показ фільму «Революція гідності» для аудиторії, запрошеної 

громадськими організаціями міста 

25. Кінофестиваль «Відкрита ніч кіно 2015» за участю гурту «Наомі», 

літературної частини «Голос крові», викладання фігур із лампадок пам’яті 

жертв голодомору 

26. «Люблінська політехніка»- знайомство учнівської молоді з особливостіми 

європейської освіти 

27. До річниці Революції гідності показ фільму «Зима в вогні» 

28. Благодійні заходи спільно з громадською організацією «Волонтер 

Черкащини» для дітей бійців АТО до Дня Святого Миколая 

29. Заходи до дня Святого Миколая за участю керівництва міста, учнів шкіл 

мистецького напрямку  та дітей пільгових категорій спільно з департаментом 

освіти та гуманітарної політики і благодійним фондом «Дитячі мрії» 



 

30. Благодійний показ історичного фільму українського виробництва 

«Гетьман» для дітей-сиріт, дітей з неблагополучних, малозабезпечених та 

багатодітних і неповних сімей за поданням служби у справах дітей міської 

ради 

31. Благодійний концерт, спрямований на збір коштів дітям-сиротам, спільно 

з громадською організацією «Цивільни корпус «Азов» 

32.  Новорічна анімаційно-розважальна програма та демонстрація дитячого 

фільму для  дітей .  

 



 

 

        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 бладнаними за останнім 

словом техніки кінозалами. Якщо вартість кіноквитка в таких залах може 

сягати 40 – 80 грн., то в «Україні» 20 - 35. 

    Інша найбільш 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 2015 році склав 2061,7 тис.грн., а 

загальні витрати 2191,7 тис.грн.,  в т.ч. фінансова підтримка з місцевого 

бюджету в 2015 році склала 1049,9 тис.грн.   Штатна чисельність працівників 

підприємства станом на 31.12.2015р. - 22 особи.   

 

 

 



Доходи та витрати 

за 2015  рік   КП «Кінотеатр «Україна» 

  

 

         Планом соціально – економічного розвитку та міським бюджетом на 

2015 рік було передбачено кошти в сумі 800 тис. грн. на  капітальний ремонт 

покрівлі приміщення, санвузлів  та внутрібудинкової системи 

водопостачання та каналізації. В 2015р. ці кошти вдалося освоїти, що дає 

можливість  збереження комунального майна, яке належить міській громаді.  

 Сума, 

тис.грн.            

Доходи  

1.Дохід від комерційної діяльності (реалізація квитків) 338,5 

2.Дохід від оренди 525,1 

4.Вирахування з доходу (прокатна плата) 172,4 

5.Інші доходи (компенсація комунальних послуг, 

реклама, суборенда, штрафи) 

320,6 

6. Доходи від місцевого бюджету 1049,9 

Разом доходів 2061,7 

 

Витрати 

 

- Витрати на сировину та основні матеріали 32,4 

- Витрати на заробітну плату 665,9 

- Внески на заробітну плату 216,5 

- Витрати на комунальні послуги 228,3 

- Амортизація ОЗ 649,7 

- Витрати на комунальні послуги орендарів 195,8 

- Інші витрати (поточний ремонт, канцтовари, 

послуги звязку, банку 

- придбання малоціних предметів та ін. 

адмінвитрати) 

203,1 

Разом витрат 2191,7 

В т.ч.Фінансова підтримка міського бюджету 1049,9 

Податки та внески, сплачені до державного 

бюджету  

 

ПДВ 117,2 

Військовий збір 10,8 

Єдиний соціальний внесок 258,8 

Місцеві податки  

Земельний податок  27,9 

Податок з доходів 102,3 



        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 за рахунок придбання у   2016 року 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 32-96-66. 32-80-64 

E-maiUkrainakino86@bigmir.net       

р/р 26002265554   АБ «Укргазбанк»   МФО 320478 

Директор підприємства                                                     В.П.Слуцька 
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