
Черкаський міський 
зоологічний парк 



Звіт про роботу 
Черкаського міського 

зоологічного парку 
 за 2015 рік 



Основною метою підприємства є здійснення заходів, 
спрямованих на створення оптимальних умов для 
поступового перетворення Черкаського міського 
зоологічного парку в сучасний природоохоронний, 
культурно-освітній, науково-дослідний заклад з 
врахуванням кращих міжнародних практик. 
 

  

Основними завданнями є: 

збільшення площі території/обсягів просторів, що представляють собою 
безпечні та комфортні умови перебування рідкісних та зникаючих видів 
тварин; 

створення підприємства нового типу під назвою «Зоопарк майбутнього» та 
позитивного іміджу зоопарку як природоохоронної установи на 
загальнодержавному та міжнародному рівнях; 

впровадження інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 
формування свідомого та гуманного ставлення до тварин; 

розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства з питань 
збереження рідкісних та зникаючих видів тварин. 

 



Зоопарк у 2015 році 

     За рахунок власних коштів. 

     В березні розпочаті роботи по збільшенню експозиційних площ для тварин 

тераріуму. Були зроблені дві відкриті літні вольєри для суходільних черепах 

та зимове приміщення з новою експозицією для черепах і безхребетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





В експозиційному комплексі «Лиси і Єноти» для нових мешканців -  
африканських пустельних лисиць – фенеків була зроблена нова 
експозиція. 

 

 



За рахунок природоохоронного фонду 

бюджету розвитку міста. 

     Для закінчення 
будівельних  та 
оздоблювальних робіт в  
експозиції «Леопарди і 
рисі» за рахунок фонду 
було профінансовано 
зоопарк в розмірі 
592200 гривень. 



 Нарешті були 
профінансовані 
роботи (199700 
гривень) з 
реконструкції літніх 
вольєр для хижих 
птахів. З об'єктивних 
причин експозицію 
«Хижі птахи України» 
відкрили в кінці квітня 
2016 року, але основні 
роботи були завершені 
до кінця 2015 року.  



 Науково – освітня робота. 

На протязі 2015 року  

проведено:  

екскурсій – 226,  

лекцій – 10. 

Організовано:  

виставок – 1,  

масових заходів – 1. 

Кількість 

відвідувачів – 94637. 



Діяльність 
підприємства  



 

План на 2015 рік         

(тис. грн.) 

 

Фактично за 2015рік               

(тис. грн.) 

 

+/- до плану       

(тис. грн.) 

  

1.Від реалізації 

   послуг 

     1900,0 2324,4 +424,4 

В т.ч. ПДВ      -316,6 -387,4 +70,8 

2.Від продажу 

   тварин 

      50,0 87,0 +37 

3.Безоплатно 

   отримані 

   активи 

         5,0  0,1 -4,9 

4.Благодійна 

   допомога 

        15,0 2,3 -12,7 

Всього:      1516,6 1611,8 +97 

4.Фінансуванн 

   з міського 

   бюджету 

     3116,6 3116,6 0 

Разом:      4770,0 5161,0 +391,0 

Доходи 



 

План на 2015рік 

(тис. грн.) 

 

Факт за 2015рік 

(тис. грн.) 

 

+/-  до 

плану (тис.грн.) 

 

1.Оплата праці 1780,0 2032,9 +252,9 

2.Відрахування на соц. 

заходи 

640,0 723,2 +83,2 

3.Оплата послуг та інші 

витрати 

528,0 553,2 +25,2 

4.Оплата електроенергії 

та палива 

200,0 386,5 +186,5 

5.Придбання кормів та 

матеріалів 

1100,0 942,4 - 157,6 

7.Відрядження 22,0 24,4 + 2,4 

8.Амортизація ОЗ 500,0 385,4 - 114,6 

Всього: 4770,0 5048,0 +278,0 

Витрати 



Бюджет розвитку 

Плани на 

2015 рік 

( тис. грн.) 

Фактично 

за 2015 рік 

( тис. грн.) 

Реконструкція орлятника 200,0 199,7 

Будівництво комплексу вольєр та 

приміщень для леопардів та рисей  

600,28 592,20 

Всього: 800,28 791,90 



Організаційна структура підприємства  

 

 

 Середньомісячна заробітна плата по 
підприємству 2553, 00 гривень. 
Середньооблікова кількість всіх 
працівників: 50 осіб. 

 

 

 

Директор 

Заступник 

директора 

Заступник 

директора 
 

 

Бухгалтерія 

Каса(5) 

 

 Господарча 

частина(18) 

Відділи 

зоочастини 

(24) 

Ссавці 

Птахи 

Тераріум 

Кормовий 

Ангкор-Ват 

Ветеринарний 



Видовий склад 

 На 31 грудня 2015 року: 

 Ссавці – 37; 

 Птахи – 46; 

 Тераріумні тварини – 188. 

      Всього 271 вид диких тварин, 

      4919 особин. 



Бюджетні асигнування (грн.) 



Загальний бюджет зоопарку (грн.) 



 Адреса та телефони  

      Україна, м.Черкаси, вул. Смілянська, 132 

 тел.: (0472) 63-46-42 

 тел.: (0472) 65-40-96  

 e-mail: zoocityck@ukr.net, zooparkck@mail.ru  

 www.zoocity.ck.ua 

 



Дякую за увагу! 


