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ЗВІТ 

Директора Харківського державного академічного 

театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва 

Решетняка В.В. 

про виконання Контракту за 2017 рік 

  

Згідно виробничого випуску вистав на 2017 рік театром були 

підготовлені та випущені  наступні вистави: 
 

Для дітей 
 

• «Білосніжка та семеро гномів» - постановка І. Мірошніченка за 

п’єсою І. Дубровської, спеціально написаною для нашого театру. У 

виставі використані інноваційні технології поєднання лялькового плану з 

комп’ютерною анімацією, що забезпечило високий рівень візуальних 

ефектів та велику популярність вистави у маленьких глядачів. 
 

• «Котигорошко» за українською народною казкою,  постановка – 

О. Русова за п’єсою Шейко-Медвєдєвої. Казка «Котигорошко» для 

багатьох малюків – одна з найулюбленіших. Нікого не залишають 

байдужим пригоди хороброго хлопчика, котрий зміг побороти страшного 

велетенського Змія. Постановниками – режисером О. Русовим, 

художницею М. Кужелевою – створена яскрава вистава, в якій 

український народний гумор поєднується з мотивами щирої любові до 

своєї Батьківщини. У музичному оформленні, створеному І. Гайденком, 

використані елементи українського фольклору 
 

Для дорослого глядача 

• Комедія «Уявний хворий» за п’єсою   Ж.-Б. Мольєра, постановка – 

О. Дмітрієвої. Вистава за класичним твором відрізняється завдяки 

неабиякій винахідливості постановників дивовижно сучасним звучанням, 

трохи іронічним ставленням до героїв. Високопрофесійні акторські 

роботи, надзвичайно цікава сценографія, створена художником 

Н. Денисовою, блискуча фантазія режисера О. Дмітрієвої, здатної 

обіграти кожну репліку – все це призвело до того, що постановка 

користується стійким попитом у глядачів і надзвичайно високо оцінена 

фахівцями, про що свідчить визнання на кількох міжнародних 

фестивалях – численні дипломи, в тому числі й Гран-прі. 
 

Згідно з планом випуску на 2018рік розроблено  художній задум вистав: 

- для дітей: «Стійкий олов’яний солдатик» за Г. Андерсеном, 

«Лускунчик» за Е.Т.А. Гофманом. 

- для дорослого глядача:  «Гамлет» за п’єсою В. Шекспіра.  
 

В 2017 році вистава «Вишневий сад» на Всеукраїнському огляді-

конкурсі «Прем’єри сезону 2016/2017» отримала дипломи «За кращу 

виставу», «За кращу режисуру» – О. Дмітрієва, «За кращу чоловічу роль» – 
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О. Маркін. Режисеру О. Дмітрієвій за цю виставу таємним голосуванням 

фахової комісії у м. Київ була присуджена премія імені Леся Курбаса, 

заснована цього рокуМіністерством культури України. Вистава «Уявний 

хворий» була показана на міжнародних фестивалях в м. Київ (Гран-прі, 

дипломи «За кращу режисуру» – О. Дмітрієва, «За кращу сценографію» – 

Н. Денисова, «За кращу акторську роботу»  – Т. Тумасянц), а в м. Дніпро, на ІІ 

міжнародному фестивалі «Dnipro.Puppet.Fest» визнана кращою виставою 

фестивалю; на ІІІ міжнародному фестивалі «І люди, і ляльки» в м. Львів 

кращими постановками фестивалю стали наші вистави «Прості історії 

А.Чехова» та «Їжачок із туману». 

За 2017рік було показано  367 вистав,які відвідало 66,1,8 тис. глядачів. 

Сумарний дохід від репертуарного прокату склал  3136,2 тис. грн. 

 До сторіччя від дня народження народного артиста України 

В.А. Афанасьєва на фасаді будівлі театру було встановлено меморіальну 

дошку. 

Тривають роботи по виконанню колективного договору за 2014-2019р.р. 

Слід зазначити, що за звітний період театру виділялися з державного 

бюджету кошти тільки на заробітну плату та частково на погашення оплати 

енергоносіїв. Тому всі вищевказані роботи, як і такі виконувались за рахунок 

коштів, отриманих від продажу квитків на вистави. 

За рахунок власних коштів театром були виконані наступні роботи: 

1. Велися і ведуться ремонтні роботи в приміщенні театру, необхідні для 

підтримання будинку в належному стані; 

2. Відповідно до підготовленої і затвердженої проектної документації 

виконані заміни вікон 2 і 3 поверхів; 

3. Йде підготовка до заміни вікон 1 поверху з метою максимального 

утеплення будівлі та енергозбереження; 

4. Оновлені звукові магнітофони пов'язані з проведенням вистав на 

стаціонарі; 

5. Придбано 8 нових прожекторів для посилення освітлення; 

6. Придбані 10 нових вогнегасників для сценічної частини театру; 

7. Виконані роботи по: 

- Обладнанню та ремонту гримерного помешкання на 1 поверсі; 

- Обладнанню нових складських приміщень для зберігання 

декорацій.  
 

Особлива увага приділяється в роботі театру обслуговуванню пільгового 

контингенту: особам з обмеженими можливостями, категорії глядачів із зони 

АТО  - члени сімей військовослужбовців, діти з сімей-переселенців і т. д. За 

2017год у загальній складності відвідало вистави театру 1,1 тис. осіб 

пільгового контингенту. 
 

 

Директор театру      В.В. Решетняк 


