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Інформація про фінансово-господарську діяльність 

 КП КМР «ТО «Коростеньмедіа» за 2018 рік 

 

КП КМР ТО «Коростеньмедіа» протягом року в повному обсязі 

виконувало завдання, зазначені у статуті підприємства, а також визначені 

планом соціально-економічного розвитку на 2018 рік. 

У зв’язку із завершенням строку дії ліцензії на цифрове багатоканальне 

мовлення у  2018 році було проведено роботи для продовження дії ліцензії. 

Також проведено переоформлення усіх видів ліцензій у зв’язку із 

перейменуванням вулиці, на що витрачено 20 000 гривень.  

У 2018 році було проведено державну юридичну  перереєстрацію 

газети «Іскоростень». Таким чином проведені усі адміністративні процедури, 

аби КП «Коростеньмедіа» проводило свою діяльність відповідно до норм 

діючого законодавства. 

Протягом року були проведені заходи по збільшенню тиражу газети 

«Іскоростень» та популяризації її у Коростенському районі. Тираж газети на 

кінець 2018 року становив 7000. Газета «Іскоростень» вийшла протягом року 

52 рази в обсязі 8 сторінок, 2 випуски – кольорові.  

Завдяки сучасним технологіям паперове видання стало джерелом 

мультимедійного контенту  - статті подаються з QR-кодами, перейшовши по 

яких на мобільному пристрої з'являються посилання на відео сюжети 

«Коростень ТБ». 

Коростенське телебачення підготувало та випустило в ефір 835 

програмних та інформаційних продуктів, які змогли переглянути не тільки 

телеглядачі, а й користувачі інтернету.  

У 2018 році на каналі YouTube Коростенського телебачення 

зафіксовано 684 тисячі переглядів проти 508 у 2017 році. Кількість переглядів 



за цей час існування каналу становить більше двох мільйонів. 

Крім інформаційних сюжетів місцевий канал транслює 19 програм 

власного виробництва, 6 з яких з’явилися у 2018 році: «Зоотема», «Фрешмен», 

«Один день у школі», «На межі добра і зла», «Окремим рядком», «Мистецький 

калейдоскоп». 

2018 рік був плідним щодо реалізації державного проекту "Мовлення 

громад", який в результаті дає право на здійснення малопотужного FM 

мовлення на території відповідної громади. КП КМР «ТО «Коростеньмедія» є 

лідером в реалізації цього проекту в Житомирській області серед 17 

претендентів. Коростень став першим містом, для якого УДРЦ за рахунок 

державного бюджету прорахувало та надало частоту мовлення. В 2019 році 

планується повністю завершити процес створення місцевого FM-радіо. 

У 2018 році газета стала лауреатом обласного творчого конкурсу в 

номінації «Кращий журналістський матеріал», а телебачення відзначено 

грамотою Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за 

високий професіоналізм. 

За оцінками Національної ради з питань телебачення та радіомовлення 

місто Коростень є одним із національних лідерів збереження та розвитку 

місцевого мовлення. 
                 

            31,5    посад  займають   24  штатні одиниці, середня зарплата 

по підприємству становить - 6083 грн. 

         

Надходження 

 

Міський бюджет – 2 597 200 грн. (заробітна плата – 2 153 400, податки, 

збори, нарахування – 443 800) 

Державний бюджет - 175 000 грн. (придбання телевізійного 

обладнання). 

 

Власні надходження 

 

За 2018р. валовий дохід підприємства 770 214,12  грн. (499 300 – 2017р.) 

Із них : 

Передплата  - 279275,3 

Надходження від здачі в оренду обладнання – 24000 

Відшкодування страхової компанії за збитки у зв’зку із підтопленням – 20000 

 

Надходження   від реклами  та інформаційних  матеріалів – 446 938,82 грн. 

(219000 - 2017) 

 

Інтернет -1050 

Радіо – 2130 

        Телебачення – 184 495,2 

Газета – 259 263,62 



Витрати                            
                                                                                                                                  

1. Придбання  обладнання  для модернізації   подальшого розвитку  

підприємства, друк газети, ліцензії, інші обов’язкові платежі 

      539750 грн. – 74,4% 

Придбання обладнання   (сервер архівування та 

зберігання цифрових даних(140 тис.грн.) , фотоапарат, 

3носії магнітного запису для записування і відтворення 

інформації (жорсткі диски), мікрофон, стійка,  

принтер,комп’ютер, картридж, меблі) 

 

209100 

Друк газети 

 

228857 

Послуги трансляції «Зеонбуд»  

 

33135 

Оплата ліцензій 

 

20518 

Податок радіочастоти 

 

6912 

Послуги Укрпошти 

 

35228 

Послуги трансляції «Екран» 4800 

Придбання програм для трансляції 1200 

2. Комунальні послуги (теплозабезпечення, РЕМ,водоканал, 

Укртелеком,  КВГП) 119800 грн. - 16,5% 

 

3. Податки, оплата єдиного внеску 27400 грн. – 3,7% 

Податок на прибуток (частина чистого прибутку)     

 

6700 

Заробітна  плата,  

оплата єдиного внеску  за власні кошти                           

 

20700     

4. Інше 38193 грн. – 5,2% 

Придбання малоцінних товарів, послуги банку та інші 

витрати   

 

26093 

Відрядження та авансові звіти       

 

12100                                                                                                                     

В цілому за 2018  рік використано 725143 

Залишок  коштів на 01.01.19р. 

 

76700 

 

Директор КП КМР  

«ТО«Коростеньмедіа»                                                       Н.М.Чижевська          
      


