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                                                      ЗВІТ

творчої діяльності Чернівецького академічного обласного

українського музично-драматичного театру імені Ольги

Кобилянської

за 12 місяців 2018 року

         

Як уже заведено в театрі рік має бути успішним на творчі та фінансові
результати,  рік  що  минув  для  Чернівецького  академічного  обласного
українського музично-драматичного театру ім.  О. Кобилянської  вкотре довів,
що спільна  та  наполеглива  праця  приносить  хороші  плоди.    Вдалося  дещо
втілити із  задуманого, зокрема, сформувати репертуар, який би був  цікавим
для глядачів міста та області, і де одночасно було б місце  комедії, трагедії і
драмі, що звернені до сучасного глядача. 

На Новорічно-Різдвяні свята  театр дарував  своє  мистецтво найменшим
любителям творчості дітям міста та області,  також кращі вистави побачили і
дорослі  глядачі.  Особливо  припала  дітям  до  душі  музична  казка
С.  Кузика  на  музику  Миколи  Лисенка  «Коза-дереза»,  а  дорослі  залюбки
переглядали виставу  «Різдвяна ніч» за М. Гоголем.  

Після завершення  Новорічно-Різдвяних свят колектив театру приступив
до роботи над новою постановкою  комедією великого англійського драматурга
епохи  Відродження  Вільяма  Шекспіра  у  перекладі  Максима  Рильського
«Дванадцята ніч, або Як собі хочете».  Для роботи над цією виставою театр
запросив молодого талановитого режисера  Дмитра Гусакова. Прем’єра вистави
відбулася 31 березня 2018 року і дуже  сподобалась глядачам різного віку та
схвально оцінена в засобах масової інформації: 
      У вересні 2018-го цю виставу театр показав на фестивалі «Коломийські
представлення». Ось відгуки про неї з Коломиї:  «Зовсім на інший лад скроєна
вечірня  вистава  “Дванадцята  ніч,  або  Як  собі  хочете”,  яку  привіз  до  нас
Чернівецький академічний муздрамтеатр ім. Ольги Кобилянської. Це Шекспір,
це буря любовних пристрастей і шалу. 
      Попри значні фінансові витрати, театр власними силами зумів організувати
гастролі у міста Львів та Івано-Франківськ, де глядачі мали нагоду побачити
вистави: «МАЕСТРО  І  КАРОЛІНА» в  авторстві  та  режисурі  народної
артистки України Л. Скрипки, «ПАВЛИНКА» Я. Купали,  «ЕННІ» за участю
вихованців театральної  студії.  Загалом на гастролях було показано 5 вистав.
Глядачів  дуже  зворушила  історія  кохання  Ференца  Ліста,  що  зародилося  в
Україні. Цікаво, що ці гастролі були обмінні.  І так як наш театр радо приймали
у інших містах,  чернівецькі  глядачі  з  цікавістю дивилися  виставу   «Нація»
М. Матіос у виконанні акторів Івано-Франківського  академічного обласного
українського музично-драматичного театру імені Івана Франка.
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    У Львові театр побував і осінню з виставою «Павлинка» Янки Купала на
ювілеї заслуженого працівника культури України Вадима Сікорського який є
режисером-постановником даної вистави.  
      Наступною прем’єрою стала  вистава  у  постановці  головного  режисера
театру – народної артистки України Людмили Скрипки  «Зірка без імені» за
мотивами  п’єси  румунського  класика  Михаїла  Себастьяна.  Несподівана
режисерська трактовка відомого твору, судячи з відгуків, прийшлася до душі
глядачам. «Зворушлива комедія «Зірка без імені» вразила чернівчан». 

Глядачі  вже  звикли  вкінці  першого  півріччя  приходити  і  на  вистави
наших  вихованців  театральної  студії.  Цього  року  їх  запросили  подивитися
виставу  випускників театральної  студії  курсу  Дмитра  Леончика  "Зоряна
мандрівка". Перед  виставою  відбулася  зустріч  із  авторкою   п’єси,
драматургом,  культурологом,  перекладачем,  кандидатом  філологічних  наук,
керівником відділу  драматичних проектів  НЦТМ імені  Леся  Курбаса  Недою
Нежданою. 

Також у студійців відбувся і показ  вистави  «Таємниче підковдріє» за
мотивами казки П. Хіцова, курсу О.Надкерничного, Л.Надкерничної.
Побачивши цю виставу, діти дізналися як позбутися страху темряви, як любити
природу, як стати хоробрими та цінувати дружбу.   

24-го червня театр завершив 87-й театральний сезон виставою  «Зірка без
імені» М. Себастьяна.  

Відкриття 88-го театрального сезону відбулося, як і обіцяли глядачам, 1
вересня  2018  року.  Спочатку  показали  глядачам  дві  прем’єри  попереднього
сезону --  «Зірка без імені» та «Дванадцята ніч, або Як собі хочете».  

До свята Покрови, а саме 13-14 жовтня театр показав нову прем’єру –
містичну драму «… ВІР АБО НЕ ВІР» за мотивами оповідання М. Матіос «Не
плачте за мною ніколи…». Режисер-постановник цієї вистави Дмитро Леончик,
художник-постановник Наталія  Тарасенко.  Згодом театр отримав попередній
дозвіл на цю постановку і від автора Марії Матіос. На прем’єру вона приїхала з
рідними та земляками з с. Розтоки, Путильського району Чернівецької області.
Після вистави вона вийшла на сцену привітати актрис та режисера і звернулася
з теплими словами про виставу до глядачів. Осінню у м. Ніжин театр приймав
участь  в  ХІV-му  Міжнародному  фестивалі  жіночої  творчості  імені  Марії
Заньковецької з виставою «… ВІР АБО НЕ ВІР» на якому було нагороджено
народну артистку України Тамару Кільчицьку в номінації  «За кращу жіночу
роль на та вручено їй премію імені Марії Заньковецької». 

Від 21-го до 31-го жовтня 2018 у театрі відбувся XIII фестиваль комедії
"Золоті  оплески Буковини".  Театри з  усієї  країни показали для чернівчан та
гостей міста найкращі свої вистави. Знаменною подією для області і фестивалю
стало  його відкриття.  Адже  на  площі  перед  театром на  встановленій  сцені
відзначалося 60-річчя обласного огляду-конкурсу аматорських колективів
 «Буковинська театральна весна».   На сцені театру Народний аматорський
театр будинку культури с. Драчинці, Кіцманського району, показав глядачам
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комедію-водевіль «На вулиці скрипка грає».  По завершенню вистави глядачів
потішив  виступ  формації  «Тіні  вогню».  11  вистав  побачили  шанувальники
театрального мистецтва. До Чернівців на фестиваль уперше приїхали одразу 5
нових колективів. Із успіхом виступили відомі і знані в Україні театри з Києва,
Львова, Одеси, Хмельницького, Дніпра, та два театри з сусідньої Румунії – з
міст  Орадя  та  Ботошани.  Приємним  подарунком  для  акторів  театру було
рішення журі фестивалю, за результатами якого дипломами: 
за кращу чоловічу роль другого плану нагороджено артиста  Андрія Циганка,
за кращу жіночу роль другого плану артистку  Марію Романову, за високий
рівень  художнього  втілення  класичного  драматургічного  твору  виставу
«Дванадцята ніч, або Як собі хочете» В. Шекспіра. Рішенням альтернативного
журі  кращою виставою визнана  теж  «Дванадцята  ніч,  або  Як  собі  хочете»
У. Шекспіра у виконанні артистів  нашого театру.                                    

    "Поранкова душа" ще одна прем’єра вистави присвячена 155-річчю ювілею
української  письменниці,  постановка  здійснена  за  п’єсою  та  у  виконанні
народного артиста України Василя Вовкуна, яка написана ним на основі творів
та  щоденників  Ольги  Юліанівни  Кобилянської.  За  виконання  режисерської
роботи  Василь  Володимирович  був  нагороджений  мистецькою  відзнакою
Управління культури Чернівецької ОДА  «Відкриття року», як автор п’єси та
головний  режисер-постановник  вистави.  За  головну  роль  у  виставі
Міжнародною  літературно-мистецькою  премією  імені  Ольги  Кобилянської
нагороджено артистку драми Ксенію Король.
До 155-ї  річниці від дня народження Ольги Кобилянської у театрі  відбулася
передача Літературно-меморіальному музею письменниці О. Ю. Кобилянської
у м. Чернівцях та Народному музею-садибі Ольги Кобилянської, що у с. Димка,
копії світлини з архіву заслуженого артиста України Омеляна Савки.  На них
можна побачити 2 картини (сцену весілля) з вистави «Земля» 1948р.  
        Мистецькою премією імені Сіді Таль  нагороджено  заслужену артистку
України  Ларису Попенко,  яка  присуджується  щорічно  митцям  театрально-
концертного мистецтва та створення творчих акторських робіт. 

За  результатами  Національного  бізнес-рейтингу,  направленого  на
визначення  провідних  підприємств  різних  сфер  української  економіки,  які
досягли значних фінансових успіхів і здобули довіру партнерів та споживачів,
КП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ  ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ  ТЕАТР  ІМЕНІ  ОЛЬГИ  КОБИЛЯНСЬКОЇ»  і
номіновано на відзнаку «Лідер року 2018». Також нагороди отримали керівник
театру  заслужений  працівник  культури  України  Марчак  Юрій в  номінації
«Професіонал  року  2018»,  головний  режисер  народна  артистка  України
Цісельська  Людмила в  номінації  «Гордість  колективу  2018»,  головний
бухгалтер Павлюк Наталія в номінації «Бухгалтер року 2018»
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                                                      Прем’єри театру 2018-го року

Дата прем’єри Назва Режисер
31 березня  «Дванадцята  ніч,  або  Як  собі

хочете» В.  Шекспіра  у  перекладі
Максима Рильського 

Д. Гусаков

16 червня  «Зірка без імені» М. Себастьяна Л.Скрипка   
13 жовтня «…ВІР АБО НЕ ВІР» За оповіданням

                                           М. Матіос
Д. Леончик

25 листопада «Поранкова душа» В. Вовкуна В. Вовкун

Творчий план театру на 2019 рік

Заплановані прем’єри

1. Постановка вистави   “Трагедія бунту» П. Колісника за романом П. Мирного
   „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
2.  Вистава  для  дітей  і  дорослих  «Мері  Поппінс» за  мотивами однойменної
книги П. Треверс   за участі вихованців Театральної студії.
3. Вистава «Плутні Скапена» автора Жан-Батіст Мольєра.
4. Вистава для дітей «Сузір’я українських казок»  
5. Вистава «Буковинська коляда» 

Дата 
проведення

Мистецькі заходи

серпень Відзначення 28-ої річниці Незалежності України

вересень 

Участь у фестивалі «Коломийські представлення» 

Участь у Всеукраїнському фестивалі «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют»

Участь у Міжнародному фестивалі м.Ораді (Румунія)

Відкриття 89-го  театрального сезону.

жовтень ХIV  фестиваль комедії “Золоті оплески Буковини”
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                                    Ювілеї працівників театру  у 2019 році

06.02. – 60 років контролеру-білетеру Караушу Орисі Іллівні. 
27.03. – 55 років  заслуженій артистці України  Гунді Наталії  Дмитрівні.
09.05  – 55 років директору-розпоряднику театру Католік Тетяні Вацлавівні 
10.05  – 55 років  заслуженому артисту України
                                                                        Гоменюк  Миколі Миколайовичу.   
01.07. – 60 років головному адміністратору театру 
                                                                                  Журату Віктору Петровичу.
01.08. – 50 років творчої діяльності на сцені Черніецького театру  
                           заслуженого артиста України Братка Богдана Мартиновича. 
09.08. – 75 років художнику-оформлювачу 
                                                                      Висоцькому Анатолію Георгійовичу.
16.10. – 55 років контролеру-білетеру Мельничук Галині Миколаївні.   
24.11. – 60 років заслуженому працівнику освіти України
                                                                            Циганку Андрію Михайловичу. 
25.12. – 50 років начальнику реквізит орського цеху Антонюк Ірині Юріївні. 
                                                

Відзначення ювілейних дат колишніх працівників театру у 2019 році

11.01. – 95 років від дня народження Рідуша Тараса Дмитровича                      
українського актора, театрального діяча;

28.02. – 75-річчя заслуженої артистки України   Шеремет Алли 
Володимирівни 

24.05. – 100 років від дня народження заслуженого артиста України                    
Пономаренка Анатолія Порфировича 

26.07. – 75 років від дня народження заслуженого артиста України Яроцького 
Бориса Івановича  

09.09. – 120 років від дня народження актора, режисера, театрального діяча 
Дудича Івана Йосиповича

15.10. – 80-річчя провідного українського режисера Пивоварова Костянтина 
Григоровича

30.10. – 85-річчя заслуженого артиста України Сіренка Миколи Івановича 

19.11. – 120 років від дня народження народного артиста України Боріна 
Бориса Абрамовича 

09.12. – 85 років від дня народження заслуженого артиста України 
Нечипоренка Вадима Івановича. 
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                                   Діючий репертуар театру за 2018 рік

1  Пригоди морського вовка» за мотивами казки С. Козлова                         казка
2  «День народження кота Леопольда» за А. Хайтом                          музична казка
3  «Жила собі Сироїжка» В. Зимін                                                         Музична казка
4  «Коза-дереза» М. Лисенка, інсценізація С. Кузика                             музична казка  
5 «Карлсон, який живе на даху» за А. Ліндгрен                                 музична казка
6  «Як стати справжнім бегемотом» О. Вітер                                         музична казка
7 «Як Настуня ледь не стала марою» В. Ілюхов                                музична казка
8  «Кішчин дім» С. Маршак                                                                     музична казка
9 «Ще раз про Червону Шапочку» Ю. Кім                                        дитячий мюзикл 
10  «Білосніжка і семеро гномів» за мотивами казки братів Грімм       музична казка
11 «Енні» за мотивами однойменного фільму                          вистава для усієї родини
12 «Золоте курча» В. Орлов                                                                     музична казка
13 «Різдвяна ніч»  О. Мосійчук за  М. Гоголем                                      комедія на 2 дії
14 «Лавина» за п’єсою Т. Джудженоглу                                               притча на 1 дію
15  «Солодка Даруся» За М. Матіос                                                драма на три життя     
16 «Шельменко-денщик» Г. Квітка-Основ’яненко музична      кумедія-лубок на 2 дії  
17 «Сватання на Гончарівці» Г.Квітка-Основ’яненко музична кумедія-лубок на 2 дії

18 «Як козам роги виправляють, або Приборкання норовливої» Ю.Федькович& 
В. Шекспір                                                                                              фрашка (жарт)

19 «Кохання у стилі бароко» Я. Стельмах                                          комедія на 2 дії
20 «Запечатаний двірник» Ю. Федькович                                            комедія на 2 дії
21 «Ілюзії вальсу» Л. Скрипка за О. Кобилянською                       мелодрама на 2 дії  

22 «Інцидент» за п’єсою Л. Лунарі                                      більше ніж комедія на 2 дії
                                                                 дітям до 16 р. виставу дивитися заборонено 

23 «Кайдашева сім’я» І. Нечуй-Левицький                                 трагікомедія на 2 дії
24  «Малюк» Ж. де Летраз                                                       музична комедія на 2 дії
25 «Земля» за О. Кобилянською                                                                 драма на 2 дії

26 «Маестро і Кароліна» Л.Скрипка                                                       історія кохання 
                                                        Ф. Ліста,  що зародилося в Україні  (без антракту)  

27 «Срібний павук» за мотивами однойменного роману В. Кожелянка 
                                                                                       вестерн по-чернівецьки на 2 дії   

28 «Слуги і сніг» за А. Мердок 
                 детективна історія людських пристрастей поза часом і місцем дії  на 2 дії 

29 «Сяй, мій божевільний діаманте» за мотивами А.Менчелла love-story з антрактом
30  «Павлинка» Я. Купала                                                                       комедія на 2 дії
31 «Лицар слова»                                                            Вечір до 100-річчя М. Івасюка  

32 «Дванадцята ніч, або Як собі хочете» В. Шекспір 
                                                                              комедія оманливості почуттів на 2 дії 

33 «Зірка без імені» Михаїл Себастьян пер. з рум. С. Лучканина 
                                                                                              зворушлива комедія на 2 дії

34  «… ВІР АБО НЕ ВІР»                                                           містична драма на 1дію   

35 «Поранкова душа» В. Вовкун
                                                     З Ольги Кобилянської про Ольгу Кобилянську на 1 дію
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Творчий план театру на 2019 рік

Дата 

проведення
Назва 

січень

Відзначення Новорічно-Різдвяних свят, проведення дитячих ранків, 

показ вистав для дітей та дорослих  

Прем’єра вистави «Трагедія Бунту» за романом Панаса Мирного 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні» 

березень

Відзначення Шевченківських днів.                                                          

Прем’єра вистави «Мері Поппінс»                                             

Міжнародний день театру.                                                                        

травень
Участь у театральних фестивалях.                                                           

Прем’єра вистави «Плутні Скапена» Жан-Батіст Мольєра                 

червень Закриття 88-го театрального сезону.                                                        

серпень Відзначення 28-ої річниці Незалежності України

вересень 

Участь у театральних фестивалях м. Тернопіль, м. Коломия.              

Відкриття 89-го театрального сезону.

Прем’єра вистави для дітей «Сузір’я українських казок»

Робота над виставою «Хутір Америка» інсценізація Л.І.Цісельської

жовтень =ХІІІ Регіональний фестиваль комедії “Золоті оплески Буковини”

грудень Прем’єра вистави  «Буковинська коляда»

                

                                   

                                         Ювілейні дати театру у 2019 році
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Назва заходу Час проведення

Відзначення Шевченківських днів 205-та річниця від 
дня народження

Міжнародний день театру 

Березень 

210 річниця від дня народження драматурга, поета, 
публіциста,  народного діяча Миколи Гоголя  

126 річниця від дня народження українського 
театрального актора, режисера, театрального діяча 
Василя Василька    

455 –річчя від дня народження англійського 
драматурга, актора і поета Вільяма Шекспіра 

Квітень 

Відзначення 170-річчя від дня народження 
українського письменника, драматурга Панаса 
Мирного  

Травень 

Урочисте відзначення 28 річниці Незалежності 
України   

185-річчя від дня народження українського 
письменника Юрія Федьковича 

Серпень 

 Вшанування дня пам’яті жертв голодомору та 
політичних репресій 

Відзначення 156-річниці від дня народження Ольги 
Кобилянської

Листопад 
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     Впродовж 2018 року адміністрація театру радо сприяла перегляду вистав
жителям  соціально-незахищених  верств  населення,  жителям  із  окупованих
територій, учасникам бойових дій та їх сім’ям.  

 Всеукраїнський рух «Твоя країна»  (200 осіб) 

 Притулок для дітей  (120 осіб)

 Чернівецький територіальний центр «Турбота» (840) 
 Шевченківська районна організація ветеранів (300)
  Університет третього віку (185 осіб)

  Клуб «Паросток» (400 осіб)

 Обласна організація «Товариство сліпих» (80 осіб) 
 Військова частина А2582  (135 осіб) 

 Учні  шкіл  з  малозабезпечених  сімей  міста,  сироти,  інваліди,  діти
учасників АТО  (630)

 Фонд «Взаєморозуміння і толерантність»  (85)
 Національна поліція,  Управління патрульної служби  (90)
 Чернівецький обласний центр служби крові (30  осіб)

  Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ,
СНІД (25 осіб)

 Чернівецький міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді.   

Всього відвідало театр 3 165 осіб (сума по квитках становить 189 900 грн. )

                                  ОРЕНДИ
                                                  за 12 місяців 2018р. 

Місяці Кількість Сума оренди (грн.) 

Січень 3 63 810,00

Лютий 4 88 631,00

Березень 6 147 335,00

Квітень 7 156 763,00

Травень 5 87 813,00

Червень 1 21 702,00

Липень 

Серпень 

Вересень 
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Жовтень 1 22 697,00

Листопад 8 202 755,00

Грудень 7 218 832,00

Всього: 42 1 010 338,00 

Оренди за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком

За 12 місяців 2017р. 2018р.

Січень - грудень 36 оренд на суму 

654,5 тис. грн.

42 оренди  на суму
1 010 338,00 грн.

      

ПОКАЗНИКИ

  виконання фінансового плану

 за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком 

2017 2018

ДОХОДИ 3 464 505,00 4 346 381,00

реалізація квитків на стаціонарі 1 783 225,00 1 870 025,00

гастрольна діяльності по Україні 78 330,00 184 760,00

оренда 654 509,00 1 010 338,00

фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини» 627 300,00 990 290,00

виїзна діяльності по області 44 430,00 28 000,00

інші доходи 276 711,00 262 968,00

кількість вистав 217 202

заповнення залу 35% 35%

загальна кількість глядачів / 54 858 51 718

глядач за реалізованими квитками 51 008 48 553

пільговий глядач 3 850 3 165

ВИТРАТИ-всього 14 923 629,17 18 008 672,92

ПДВ 636 666,54 732 130,58
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зарплата з нарахуваннями 12 224 092,00 14 898 442,33

комунальні послуги 557 067,86 1 035 384,00

постановочні витрати 328 400,00 221 445,00

утримання автотранспорту, в т.ч.  транспортні 
послуги

113 823,00 145 304,10

утримання театру 208 295,22 228 295,21

ремонтні роботи 783 357,00 515 191,00

ДААСП 0,00 53 244,70

оренда приміщень 68 407,00 75 936,00

придбання основних засобів 250 832,00 103 300,00

БЮДЖЕТНІ КОШТИ загальний фонд 11 828 000,00 14 700 000,00

всього профінансовано 11 828 000,00 14 700 000,00

в т.ч. на з/ту з нарахуваннями 11 243 291,41 13 664 616,00

комунальні платежі 557 067,86 1 035 384,00

БЮДЖЕТНІ КОШТИ спец. фонд 115 000,00 3 747 199, 20

Туристичний автобус - 3 000 000,00

Перерахунок проектно-кошторисної 
документації 

- 216 199, 20

Придбання основних засобів: - 421 000,00

- комплект прожекторів - 192 000,00

- дим машини - 13 932,00

- аудіо програвачі - 49 960,00

- система відео спостереження - 72 000,00

- пилососи - 21 996,00

- комп’ютерне обладнання - 71 110,00

       

   Протягом  2018  року  театром  розроблено  та  направлено  210  звернень,
зареєстровано  184  вхідні  документи.  Створено  172  накази  по  основній
діяльності театру.  
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Стан матеріально-технічної бази театру

За кошти театру протягом 2018 року проведено наступні роботи:

1. Ремонт репетиційної зали (заміна віконних блоків, виготовлення нових
меблів) площа Театральна, 4 – 82 153,00 грн.;

2. Ремонт  сходової  клітини  (1,2,3  поверху,  прилеглі  коридори  з  правої
сторони будівлі) площа Театральна, 4 – 181 366,00 грн.;

3. Ремонт в слюсарному цеху та заміна електропроводки в господарському
дворі за адресою вул. Л.Українки,7 – 90 951,00 грн.;

4. Поточний ремонт даху будівлі  театру за адресою площа Театральна,  4
- 30 729,00 грн.;

5. Ремонт сантехніки в чоловічому туалеті (3 поверх) площа Театральна, 4
-  13 398,00 грн.;

6. Ремонт  даху  над  сценою (вентиляція)  площа Театральна,4  –  13 142,00
грн.;

7. Ремонт службового входу (виготовлення, заміна конструкцій та меблів)
площа Театральна, 4 – 84 902,00 грн.

8. Очищення даху театру від снігу площа Театральна, 4 – 18 550,00 грн.

Придбано матеріальні цінності:

1. Термінал Д1 – 12 000,00 грн.;

2. Мікшерний консоль Sounderaft GB824CH – 63 950,00 грн.;

3. Комплект шаф (репетиційний зал) – 14 345,00 грн.;

4. Шафи для одягу (пошивочний цех) – 13 005,00 грн.

За кошти з державного бюджету протягом 2018 року придбано:

1. Автобус туристичний VOLVO B12M – 3 000 000 грн.

2. Пилосос NT 20/1 (2 шт.) – 18 330 грн.

3. Диммашина 1500 куб. CHAUVET H 1600 (2 шт.) – 13 932,00 грн.

4. Комплект світлового обладнання – 192 000,00 грн.

5. Програвач – DENON DNF (2 шт.) – 49 960,00грн. 
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6. Комп’ютери (для кабінету бухгалтерії) – 71 110,00 грн.

7. Комплект системи відео спостереження – 72 000,00 грн.

                                                        Проблемні питання

1.  Продовження  капітального  ремонту  театру  відповідно  кошторисної
документації   розробленої  Львівським  інститутом
«Укрзахідпроектреставрація»  площа Театральна, 4,  -  35 920 539,00  грн.

2. Встановлення по периметру театру уже виготовлених вікон та дверей ТОВ
«Техно Плюс» - 4 303 670,00 грн.

3. Придбання та встановлення компенсувальної установки реактивної енергії
(відповідно припису управління енергозбереження) – 180 000 грн.  

4. Завершення  реконструкції  службових  приміщень  по  вул.  Лисенка,  2  –
152 721,00 грн. 

5. Ремонт фасаду будівлі виробничих цехів по вул. Л.Українки, 9 – 131 170,00
грн. (станом на 2009р.)

6.  Придбання автотранспорту;  автобус «Богдан» А-20 – 1 500 000 грн.
7. Виконання підрядних робіт  з  монтажу АПС необхідна сума –  83 448,00

грн.
8. Придбання  та  встановлення  автоматичної  системи  обліку  електроенергії

ЛУЗОТ та JPS апарат  в ТП-73 – 170 000,00 грн.
9.  Облаштування точок вимірювання засобами дистанційної передачі даних

– 150 000,00 грн.   

10. Системи синхронного перекладу та радіообладнання для звукового цеху –
1 639 789 грн.;

11. Світлове обладнання  (світлові прибори) – 1 713 975 грн.
12. Концертний рояль 1 800 000 грн.

Директор театру                                   заслужений працівник культури України

                                                                                                            Ю. М. Марчак

Головний бухгалтер                                                                          Н. Ф. Павлюк 
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