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                                                   ЗВІТ

творчої діяльності Чернівецького академічного обласного

українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської

                                    за  12 місяців 2019 року

Перший  день  Нового  Року  глядачі  міста  та  області  мали  змогу
насолодитися переглядом вистав новорічно-різдвяної тематики.

У січні відбулася прем’єра вистави  «Трагедія бунту» за твором Панаса
Мирного  «Хіба  ревуть  воли,  як  ясла  повні?» Інсценізацію  та  постановку
відомого твору здійснив заслужений діяч мистецтв України Петро Денисович
Колісник. Художник-постановник -  заслужений працівник культури України
Петро  Назарович  Магратій,  музичне  оформлення  Володимира  Шнайдера.  Зі
слів режисера-постановника Петра Колісника «ЦЕ ВИСТАВА ПРО ЗАНЕПАД
ЛЮДСЬКОЇ  ДУШІ».  Адже  конфлікт  між  особистістю  й  суспільством  існує
здавна. І кожного разу, коли людина й суспільство вступають у нерівний бій,
відбувається ще одна людська трагедія.      Одразу п’ять друкованих видань
позитивно  і  дуже  схвально  відгукнулися  на  нову  виставу,  відзначивши,  що
«давненько  не  було  такого,  щоби  дві  прем’єри  поспіль  не  належали  до
комедійного жанру. І це неабиякий плюс. Зі слів представників ЗМІ- вистава
«Трагедія  бунту»  заслуговує  обговорення  у  колі  професійних  театральних
критиків і варта показу на одній із столичних сцен Києва.

 Наступною  прем’єрою  88-го  театрального  сезону  стала  вистава  у
постановці головного режисера театру – народної артистки України Людмили
Скрипки  «Чудеса Мері…»  за  творами П.  Треверс.    Художник-постановник
вистави  Наталія  Тарасенко.  В  даній  постановці  беруть  участь  вихованці
Театральної  студії,  своєю участю вони  вносять  колорит  у  загальну  картину
твору.
Весною колектив театру здійснив гастрольну поїздку до міст Львова та Івано-
Франківська.  У Львові показали виставу «Зірка без імені» за мотивами п’єси
румунського  класика  Михаїла  Себастьяна  та  комедію  Юрія  Федьковича
«Запечатаний  двірник»,  в  Івано-Франківську   музичну  казку  «КОЗА-
ДЕРЕЗА»  М. Лисенка,  та комедію У.  Шекспіра у перекладі  М. Рильського
«Дванадцята  ніч,  або  Як  собі  хочете».   Несподівано  для  організаторів
гастролей мешканці міста та області, вчителі та вихователі просили показати
дітям  прикарпаття  не  одну  казку,  як  планувалося,  а  дві.  Глядачі  ще  довго
дякували акторам театру за всі вистави, що показали у м. Івано-Франківську.

 Уже  декілька  років  поспіль  вихованці  Театральної  студії  радують
жителів  міста  своїми  акторськими  талантами.   Цьогоріч  курс  актора  театру
викладача студії Дмитра Леончика показав виставу "Кіндер сюрприз»", а  курс
актора  театру  викладача  студії  Олексія  Надкерничного  –  «Той  самий



Мюнхаузен».   По завершенню вистави  керівники  Студії  нагородили дітей
Почесними грамотами за наполегливе та успішне навчання. 

 23-го  червня  2019 року відбулося  закриття  88-го  театрального  сезону
прем’єрою вистави Жан-Батіст Мольєра «Скапен-штукар» у перекладі Ірини
Стешенко.  Це  фарс про  енергійного,  відважного  і  вправного,  але  водночас
спритничого, хитрого і розважливого слуги, який не зупиниться ні перед чим,
щоб  досягти  мети.   Сценографія  художника-постановника  Наталії  Руденко-
Краєвської  була  визнана  в  чомусь  новаторською та  сучасно-модульною,  що
надає широкі можливості для миттєвої зміни ситуації. 

Цього ж місяця акторський склад театру підготував та провів благодійний
концерт  для  сімей  службовців  Чернівецького  прикордонного  загону  у
с. Красноільську.

Після  чергової  відпустки  розпочалась  робота  над  новою  виставою
«Сніговик,  який  хотів  познайомитися  з  сонцем»  М.  Вішнєка,  а  також
підготовка до відкриття нового сезону.

23  серпня  з  нагоди  28-ї  річниці  Незалежності  України  театр  в  рамках
благодійної  акції  провів показ вистави  «Трагедія Бунту» Панаса Мирного,
вистава за своєю тематикою є актуальна в даний час,  була схвально оцінена
глядачами.  

 З 27 по 29 серпня театр підготувався прийняти у себе Всеукраїнського
фестивалю для людей з інвалідністю «Сузір’я любові».

7-го вересня 2019 р. виставою Мольєра «Скапен-штукар»  відкрито 89-й
театральний сезон. 

Вже  стало  доброю  традицією  відвідувати  театральні  фестивалі,  які
проводять колеги. Цього року 10 вересня акторська трупа побувала на  ХІ-му
Всеукраїнському театральному фестивалі «Коломийські представлення» у
м.  Коломия  з  виставою  «Трагедія  Бунту»  Панаса  Мирного.  Зі  слів  Члена-
кореспондента НАМ України Ростислава Коломійця  «Ще не вмер український
театр!  Хоча  загальний  стан  його  залишає  бажати  кращого,  але  чернівецька
вистава показує величезну потенцію, якою володіє український театр. Вистава
нібито  за  класичним твором,  але  вона  примушує  думати  про  історію нашої
національно-визвольної  боротьби.  Прекрасне  режисерське  рішення.  Народ
диференційований: є «малоросєйщики», є активні, але стихійні борці, і є люди,
які  «і  вашим,  і  нашим».  Народ  не  треба  штучно  героїзувати,  а  показувати
таким, як він є. І це вдалося не лише авторові твору, а й режисеру, сценографу,
прекрасному акторському складу.  15 вересня найменші жителі та гості міста
насолоджувалися новою прем’єрою, адже театр підготував для них повчальну
музичну казку  «Сніговик, який хотів познайомитися з сонцем». Уперше на
сцені  Чернівецького  театру  здійснена  постановка  румунського  поета,
журналіста,  прозаїка  і  драматурга  Матея  Вішнєка.  Ця  п’єса  з  простим  і
одночасно філософським підтекстом.   Для постановки були запрошені режисер
Раду Гілаш і художник Себастіан Раціу із м. Ясси, що в Румунії, композитором



виступив  Володимир  Шнайдер.  У  виставі  взяли  участь  вихованці  дитячої
театральної студії. 

15-го  жовтня  театр  брав  участь у  Всеукраїнському  театральному
фестивалі  «Starytskiy Theatre Fest -2019»  у  м.  Хмельницький  з  виставою
У. Шекспіра «Дванадцята ніч, або Як собі хочете».  

В період з  19 по  30 жовтня 2019 року в приміщенні театру проходив 
ХIV ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ  “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”. 

У цьогорічному фестивалі прийняли  участь 12 театрів з України та Румунії.  В
рамках  фестивалю  відбулося вручення  нагород  аматорським  театральним
колективам,  які  приймали  участь  в  обласному  огляді-конкурсі  «Буковинська
театральна  весна».  Першою  виставою  на  фестивалі  була  казка  для  дітей
«Чарівне дзеркальце з країни сонячних зайчиків»  В. Нестайка у виконанні
зразкового аматорського театру юного глядача Хотинського РБНТД.
    Схвальними відгуками членів журі та преси була відзначена вистава «Зірка
кохання»  Херсонського  театру  ім.  М.Куліша  в  якій  головну  роль  виконує
народна  артистка  України  Олена  Галл-Савальська.  За  підсумками  фестивалю
дипломом фестивалю за  найкращу чоловічу  роль  другого  плану  нагороджено
заслуженого артиста України В’ячеслава Стаханова за роль Жеронта у виставі
«Скапен-штукар» Мольєра.
     23  жовтня  у  День  європейського  театру  відбулася  зустріч  учасників
Європейської мережі історичних театрів напрямку «Чорне море». Метою зустрічі
було  питання  «збереження  історичних  театрів,  їхня  історія,  відтворення
автентичності  театрів».  Дана  зустріч  проходила під  час  щорічного  фестивалю
Золоті оплески Буковини, на якій були присутні керівник Європейської мережі
Руперт Раймс (Англія), секретар мережі Сільвія Гілаш (Румунія) директор театру
Одеон (Бухарест, Румунія) Крістіан Софрон та технічний менеджер Дан Йосіф,
технічний директор театру імені Івана Вазова (Софія, Болгарія) Мілан Копшев та
менеджер  Лора  Чернакова,  інженер-сценограф  із  Німеччини  Джером
Маккелберг,  Голова  НСТД України,  генеральний  директор-художній  керівник
Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський.  В
рамках трьохденної  зустрічі  25  жовтня  проведено   майстер-клас  по сценічній
інженерії (механічне використання декорацій на планшеті сцени) для керівників
сценічними  площадками  театрів  України   Проводив  майстер-клас  інженер-
сценограф Джером Маккелберг.

У листопаді театр брав участь в «ХV-му  Міжнародному театральному
фестивалі  жіночої  творчості  імені  Марії  Заньковецької»  м.  Ніжин,
Чернігівська  область з  виставою  А.  Менчелла  «Сяй,  мій  божевільний
діаманте!». Цього ж місяця побували на театральному фестивалі «Зірковий
листопад» у м. Мукачево з виставою  М. Матіос «…ВІР АБО НЕ ВІР».
    16 листопада порадували глядачів новою прем’єрою вистави «Зрадь мене»
за  В.  Винниченком. Режисер-постановник  –  народна  артистка  України  Л.
Скрипка,  художник-постановник  - Наталія  Тарасенко,  хормейстер  –  Оксана
Рошка.  Ця вистава про вічне, про кохання, а саме про те, що навіть благородна
ціль збереження сім’ї  і сімейних стосунків не може бути виправдана, якщо за
цим стоїть порушення людської моралі, яке доводиться долати двом закоханим



у пошуках щастя. Незважаючи на те, що п’єса В. Винниченка написана у 20
роки 20 століття, вона надзвичайно актуальна і сьогодні. 

     Не оминули своєю увагою і  глядачів  областей та районів України,  так в
рамках гастрольного проекту  27-го листопада театр показав  виставу М. Матіос
«…ВІР  АБО НЕ  ВІР»  жителям м.  Хуст  Закарпатської  області у  приміщенні
Закарпатського обласного театру драми та комедії. 
      4 грудня дирекцією театру спільно з ГО Чернівецьке товариство «МРІЯ»
організовано та проведено  виставу «Шельменко-денщик» Г.Квітки-Основяненка
(із сурдоперекладачами та дикторським озвученням) для людей з вадами зору та
слуху.  Про особливості  такої благодійної  акції  йшлося того ж дня у програмі
новин «Чернівецький репортер» телеканалу «Чернівці».  
     17-го грудня вистави «Карлсон, який живе на даху»  А. Ліндгрен та комедію
М. Гоголя «Різдвяна ніч» побачила коломийська публіка у м. Коломия. Глядачі
були дуже задоволені і довго не відпускали акторів зі сцени. 
     Цей рік подарував колективу театру численні нагороди; звання Заслужений
артист  України  присвоєно провідному майстру  сцени  Зборлюковій  Крістіні
Миколаївні.   За створення акторських робіт  присуджено обласну мистецьку
премію  імені  Сіді  Таль актору  театру  Леончику  Дмитру  Миколайовичу.
Обласну  літературно-мистецьку  премію  імені  Сидора  Воробкевича
присвоєно  артистці  драми  Король Ксенії.  Міжнародну премію імені  Ольги
Кобилянської  артистці  драми Тимку  Марині.  За  підсумками  фестивалю
відзначені  дипломами:  «За  кращу  жіночу  роль  другого  плану»  — Сніжана
Винарчук  роль  Олівії,  «За  кращу чоловічу  роль  другого  плану»  заслужений
артист  України  В’ячеслав  Стаханов роль  Антоніо.   «За  оригінальність
вирішення»  комедія  Шекспіра  «Дванадцята  ніч»  —  режисер-
постановник Дмитро  Гусаков.  На  фестивалі  у  Ніжині  дипломом  «За  кращу
жіночу роль другого плану» нагороджено заслужену артистку України  Ларису
Попенко. 
      Найприємнішою  подією  року  стало  вирішення  питання  про  початок
ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення із
заміни вікон по периметру театру.

                                     Прем’єри  2019 року
Дата прем’єри Назва Режисер

26 січня 2019 р. «Трагедія бунту»
 Панаса Мирного.
 Інсценізація П. Колісника

П. Колісник

30 березня 2019 р.  «Чудеса Мері…» 
Л. Скрипка
 за творами П. Треверс                           

Л.Скрипка   

22 червня 2019 р. «Скапен-штукар» 
Мольєр. 
Переклад І. Стешенко

Д. Гусаков

15 вересня 2019 р. «Сніговик, який хотів 
познайомитися з сонцем» 
М. Вішнєк

Р. Гілаш
(Румунія)

16 листопада 2019 р. «Зрадь мене» за В. Винниченком Л. Скрипка



Творчий план театру на 2020 рік

Заплановані прем’єри 

1. «Подорожі з ангелом» П. Гладиліна (прем’єра – 14 березня 2020р.) 
2. «Дилда» Т. Брендтон (травень 2020р.) 
3.  Хореографічно-пластична вистава  (прем’єра – вересень 2020р.)
4.  Новорічна казка для дітей (прем’єра - грудень 2020р.)
5. «Буковинська коляда» за сценаріями І.Миколайчука (прем’єра – листопад 
2020р.)  

Дата 
проведення

Мистецькі заходи

березень Відзначення Міжнародного дня театру

серпень
Театралізоване дійство з нагоди 28-ої річниці Незалежності 
України

вересень 

Участь у фестивалі «Коломийські представлення» 

Участь у Всеукраїнському фестивалі «Тернопільські театральні
вечори. Дебют»

Відкриття 90-го  театрального сезону.

жовтень
ХV  фестиваль комедії “Золоті оплески Буковини”

115 років будівлі театру перлині Чернівців 

листопад 
Участь у XVI-му Міжнародному театральному фестивалі 
жіночої творчості імені Марії Заньковецької (м. Ніжин)



                                    Ювілеї працівників театру  у 2020 році

Прізвище, ім’я по батькові Посада Ювілейна
дата

Число
місяць, рік

народження
Білецька Василина Василівна Старший контролер 

білетер 
60 09.02.1960

Попович Дмитро Васильович Провідний інструктор
з ПП

70 26.02.1950

Питлік Еріка Іванівна Художник-гример 65 24.03.1955
Чорногуз Володимир Семенович Пожежник 50 14.04.1970
Собянін Олександр Анатолійович Технік 55 08.04.1965
Богачук Василь Михайлович Пожежник 65 05.05.1955
Єрпильова Олена Вікторівна Прибиральниця 55 26.05.1965
Кільчицька Тамара Дмитрівна Народна артистка 

України провідний 
майстер сцени 

70 27.06.1950

Боканча Василь Георгійович Сторож 70 25.08.1950
Поліщук Галина Василівна Заступник головного 

бухгалтера 
60 28.09.1960

Омельченко Микола Вікторович Робітник по 
благоустрою 
території

55 24.11.1965

Левандровський Віталій Григорович Начальник технічного
відділу 

70 21.12.1950

Білецька Василина Василівна Старший контролер 
білетер 

60 09.02.1960

Попович Дмитро Васильович Провідний інструктор
з ПП

70 26.02.1950

                                                

Відзначення ювілейних дат колишніх працівників театру у 2020 році

23.02.2020р.  - 85 років від дня народження народного артиста України               
А.Г. Литвинчука (1935р.н.)

25.02.2020р. – 95 років від дня народження режисера, актора заслуженого 
артиста України К.Г.Артеменка (1925)

05.04.2020р. – 115 років від дня народження української актриси, колишнього 
працівника театру  Л.Є.Луганської (1905)

20.05.2020р.  –  90  років від  дня  народження  заслуженої  артистки  УРСР
В.Г. Галл-Савальської (1930)

25.05.2020р.  –  95  років від  дня  народження  заслуженого  артиста  України
Н.Г.Фіалко (1925)

22 липня 2020р. – 125 років від дня народження заслуженого артиста УРСР
П.Я. Столяренка-Муратова (1895)



31 липня 2020р. – 100 років від дня народження заслуженого артиста України
О.М. Савки (1920)

20 жовтня 2020р. – 100 років від дня народження заслуженого артиста УРСР
В.В. Безпольотової 

27  листопада  2020р.  -  157  річниця від  дня  народження  поетеси  Ольги
Кобилянської

28  листопада  2020р.  –  65  років від  дня  народження  заслуженого  артиста
України В.Р. Лещика

18 грудня 2020р. – 115 років від дня народження заслуженого артиста УРСР
В.А. Жихарського 



                               Діючий репертуар театру 

1. «Жила собі Сироїжка» В. Зимін                                         музична казка
2.  «Карлсон, який живе на даху» за А. Ліндгрен                музична казка
3.  «Як Настуня ледь не стала марою» В. Ілюхов                музична казка
4.  «Кішчин дім» С. Маршак                                                      музична казка
5.  «Ще раз про Червону Шапочку» Ю. Кім                         дитячий мюзикл
6.  «Білосніжка і семеро гномів» за мотивами казки братів Грімм     
                                                                                                       музична казка
7.  «Пригоди морського вовка» за мотивами казки С. Козлова      казка
8.  «Як стати справжнім бегемотом» О. Вітер                     музична казка
9.  «Коза-дереза» М. Лисенко, інсценізація С. Кузика           музична казка  
10. «Різдвяна ніч»  О. Мосійчук за  М. Гоголем                     комедія на 2 дії
11. «Кайдашева сім’я» І. Нечуй-Левицький                           трагікомедія на 2 дії
12.  «Солодка Даруся» за М. Матіос                                        драма на три життя 
13. «Як козам роги виправляють, або Приборкання норовливої» 
                                                                          Ю.Федьковича У. Шекспіра  фрашка
14. «Шельменко-денщик» Г.Квітка-Основ’яненко        музична комедія на 2 дії
15. «Інцидент» за п’єсою Л. Лунарі    більше ніж комедія на 2 дії  дітям до 16 р.
16.  «Кохання у стилі бароко» Я. Стельмах                               комедія на 2 дії
17.  «Земля» за О. Кобилянською                                                 драма на 2 дії
18. «Срібний павук» за мотивами  В. Кожелянка 
                                                                                   вестерн по-чернівецьки  на 2 дії
19.   «Малюк»   Ж. де Летраз                                            музична комедія на 2 дії 
20. «Енні» за мотивами однойменного фільму              вистава для усієї родини
21. «Сватання на Гончарівці» Г.Квітка-Основ’яненко     
                                                                                    музична кумедія-лубок на 2 дії
22. «Маестро і Кароліна» Л.Скрипка  
                                                 історія кохання  Ф. Ліста,  що зародилося в Україні
23.  «Запечатаний двірник» Ю. Федькович                                комедія на 2 дії
24. «Сяй, мій божевільний діаманте»  за мотивами А. Менчелла    
                                                                                                    love-story з антрактом
25.  «Павлинка»  Я. Купала                                                              комедія на 2 дії
26. «Дванадцята ніч, або Як собі хочете» В. Шекспір 
                                                                         комедія оманливості почуттів на 2 дії
27. «Зірка без імені» за мотивами п’єси М. Себастьяна       
                                                                                         зворушлива комедія на 2 дії
28. «… ВІР АБО НЕ ВІР» М. Матіос             містична драма на 1дію                   
29. «Поранкова душа» В. Вовкун З Ольги Кобилянської 
                                                                                 про Ольгу Кобилянську на 1 дію
30. «Трагедія бунту» Панас Мирний. Інсценізація П. Колісника на 2 дії 
31. «Чудеса Мері…» Л. Скрипка за творами П. Треверс      
                                                                                вистава для усієї родини на 1 дію
32. «Скапен-штукар» Мольєр. Переклад І. Стешенко        фарс на 2 дії
33. «Сніговик, який хотів познайомитися з сонцем» 
                                                                               М. Вішнєк музична казка на 1 дію
34. «Зрадь мене» за В. Винниченком дикий експеримент над любов’ю на 2 дії



Протягом 2019 року Чернівецький театр сприяв безкоштовному
відвідуванню вистав для організацій:

 

1. Військова частина А 2582 - 250 осіб.
2. Служба у справах дітей –  670 осіб;
3. Чернівецький прикордонний загін» -    40 осіб;
4. Товариство сліпих – 175 осіб
5. Чернівецький університет ІІІ віку –  435 осіб;
6. Всеукраїнський рух «Твоя країна» -    420 осіб;
7. Чернівецький комунальний центр «Турбота» -   1200 осіб;
8. Діти учасників АТО, багатодітні сім’ї – 430  осіб;
9. Чорнобильці ліквідатори – 110 осіб
10.Шевченківська рада ветеранів –  730 осіб;
11.Чернівецький місцевий осередок «Взаєморозуміння і толерантність» - 320 

осіб;
12.Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 280 осіб;
13.Національна поліція України в Чернівецькій області – 160 осіб.

   
     Всього    5 220  осіб  з особливими потребами відвідали протягом 2019 
року вистави для дорослих та дітей, серед них жителі міста та області. 

ОРЕНДИ
за 12 місяців 2019р.

Місяці Кількість Сума оренди (грн.) 

Січень 2 54 851,00

Лютий 7 162 729,00

Березень 7 176 071,00

Квітень 5 112 412,00

Травень 1 19 666,00

Червень 2 41 830,00

Серпень 1 9 622,00

Вересень 2 38 406,00

Жовтень 1 37 527,00

Листопад 3 91 756,00

Грудень 8 224 670,00

Всього: 39 969 540,00 

            



ПОКАЗНИКИ         

виконання фінансового плану

 за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком 

2018 2019 

ДОХОДИ 4 346 381,00 5 505 352,50

реалізація квитків на стаціонарі 1 870 025,00 2 506 906,50

гастрольна діяльності по Україні 184 760,00 209 160,00

оренда 1 010 338,00 969 540,00

фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини» 990 290,00 1 238 100,00

виїзна діяльності по області 28 000,00 17 000,00

інші доходи: прокати костюмів, реквізиту, одягу
сцени, фотовідеозйомки, екскурсії, студія, 
послуги з організації та технічного забезпечення
проведення кінозйомок,  послуги по 
проведенню вистави-заходу, транспортні 
послуги, сценічний комплекс

262 968,00 581 386,00

кількість відіграних вистав 202 208

заповнення залу 35% 35%

загальна кількість глядачів / 51 718 53 267

глядач за реалізованими квитками 48 553 48 047

пільговий глядач 3 165 5 220

ВИТРАТИ-всього 18 008 672,92 21 581 289,57 

ПДВ 732 130,58 977 938,13

зарплата з нарахуваннями 14 898 442,33 17 328 839,74

комунальні послуги 1 035 384,00 1 111 262,00

постановочні витрати 221 445,00 682 893,00

утримання автотранспорту, в т.ч.  транспортні 
послуги

145 304,10 238 491,00

утримання театру 228 295,21 337 526,80

ремонтні роботи 515 191,00 595 694,00

ДААСП 53 244,70 15 310,90

оренда приміщень 75 936,00 73 124,00

придбання основних засобів, інших 
матеріальних цінностей вартістю до 6000 

103 300,00 220 210,00



гривень

Підтримка театру – обласний бюджет 
загальний фонд

14 700 000,00 17 243 000,00

всього профінансовано 14 700 000,00 17 243 000,00

в т.ч. на з/ту з нарахуваннями 13 664 616,00 15 787 927,88

комунальні платежі 1 035 384,00 1 111 262,00

Усунення недоліків по припису пожежників - 222 674,00

Поточний ремонт вбиралень по вул. 
Л.Українки,9 

- 73 618,00

Придбання електричних побутових приладів - 21 018,12

Металопластикові конструкції – заміна по вул. 
Л.Українки,9

- 26 500,00

Підтримка театру – обласний бюджет 
спеціальний фонд

3 747 199, 20 210 000,00

Туристичний автобус 3 000 000,00 -

Перерахунок проектно-кошторисної 
документації 

216 199, 20 -

Придбання основних засобів: 421 000,00 -

Капітальний ремонт - облаштування пандусів в 
Комунальному підприємстві Чернівецький 
академічний обласний музично-драматичний 
театр імені Ольги Кобилянської на площі 
Театральній, 4

- 210 000,00

Окремі заходи по реалізації державних 
регіональних програм, не віднесені до заходів 
розвитку

50 000,00 7 000,00

Підтримка фестивалю Золоті оплески Буковини 60 000,00 60 000,00

    Впродовж  2019  року  театром  розроблено  та  направлено  199  звернень,
зареєстровано  160  вхідних  документів.  Створено  147  наказів  по  основній
діяльності театру. Прийнято на роботу 36 працівників, звільнено 33 працівника.



Стан матеріально-технічної бази театру

За кошти театру протягом 2019 року проведено наступні роботи:

1. Поточний ремонт покрівлі площа Театральна, 4 – 6 831,00 грн.;

2. Поточний  ремонт  колон  та  бордюрів  на  центральному  вході  в  театр
площа Театральна, 4 – 40 528,00 грн.;

3. Очищення даху будівлі театру від снігу за адресою площа Театральна, 4
- 13 750,00 грн.;

4. Поточний ремонт покрівлі художніх майстерень театру за адресою вул.
Л.Українки, 9 – 8 669,00 грн.;

5. Капітальний ремонт кас театру за адресою вул. М.Лисенка,2 – 315 734,00

6. Поточний  ремонт  кабінету  головного  режисера  за  адресою  площа
Театральна, 4 - 83 053,00

7. Капітальний  ремонт  барельєфа  та  козирка,  площа  Театральна,  4  –
51 531,00

8. Поточний ремонт даху будівлі театру за адресою площа Театральна, 4 –
46 194,00

9. Поточний ремонт архітектурної композиції Мельпомени та реставрація
факела,  за адресою площа Театральна, 4 – 48 253,00 грн.;

За кошти з державного бюджету протягом 2019 року проведено роботи:

1. Капітальний  ремонт,  облаштування  пандуса  на  центральному  вході  в
театр за адресою площа Театральна,4 – 210 000,00

2. Проведено  роботи  по  пожежній  безпеці  (монтаж  системи  блискавко
захисту,  вогнегасна  обробка  дерев’яних  конструкцій,  встановлення
протипожежних дверей та ін.)  площа Театральна, 4 – 206 424,00

3. Поточний ремонт вбиралень по вул. Л.Українки,9 – 73 618,00

4. Придбано TULEK металопластикові конструкції  - 26 500, 00

5. Придбано електроприлади – 21 018,12 



                                                        Проблемні питання

1.  Продовження  капітального  ремонту  театру  відповідно  кошторисної
документації   розробленої  Львівським  інститутом
«Укрзахідпроектреставрація»  площа Театральна, 4,  -  43 801 326,00  грн.

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

3. Завершення  реконструкції  службових  приміщень  по  вул.  Лисенка,  2  –
279 192,00 грн. 

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

5.  Придбання автотранспорту;  автобус «Богдан» А-20 – 1 900 000 грн.
6. Виконання підрядних робіт  з  монтажу АПС необхідна  сума –  83 448,00

грн.
7. Придбання  та  встановлення  автоматичної  системи обліку  електроенергії

ЛУЗОТ та JPS апарат  в ТП-73 – 190 000,00 грн.
8.  Облаштування точок вимірювання засобами дистанційної передачі даних

– 170 000,00 грн.   

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

10. Світлове обладнання  (світлові прибори) – 1 713 975 грн.
11. Концертний рояль 2 500 000 грн.
12. Облаштування вбиральні для людей з інвалідністю – 400 000 грн.

Директор-художній керівник театру                                   заслужений працівник 

                                                                                                      культури України

                                                                                                            Ю. М. Марчак

Головний бухгалтер                                                                          Н. Ф. Павлюк 

                                   


