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ЗВІТ 

Директора Харківського державного академічного 

театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва 

Решетняка В.В. 

про виконання Контракту за 2018 рік 

  

Згідно виробничого випуску вистав на 2018 рік театром були 

підготовлені та випущені  наступні вистави: 
 

Для дітей 
 

• «Лускунчик» - за казкою Е.Т.А. Гофмана, експериментальну 

виставу, складну технологічно. У виставі використані елементи 

комп’ютерної графіки, театру тіней та театру світломузики. Вистава 

складається з 60 персонажів, та багатьох міст дій. Показана глядачу в дні 

Новорічних канікул, вона була схвально прийнята глядачами, як 

молодшого, так і старшого віку.  

Враховуючи дуже великий і кропіткий обсяг робіт по підготовці 

вистави «Лускунчик» випуск вистави «Стійкий олов’яний солдатик» 

перенесено на  перше півріччя 2019р. зараз виконуються роботи по 

виготовленню ляльок і декорацій вистави. 
 

 

Для дорослого глядача 

 

• Трагедія В.Шекспіра  «Гамлет» в постановці головного режисера 

театру  О. Дмітрієвої, та головного художника театру Н. Денисової стало 

ще одним етапом театру в освоєнні світової класичної драматургії, та 

іспитом для всього театру на професійну готовність в підготовці 

складного та завжди унікального матеріалу. Глядачі та фахівці  з великим 

інтересом сприйняли цю роботу театру. 

 

В 2018році з виставою «Уявний хворий» театр брав участь у першому 

Всеукраїнському театральному фестивалі «Крок», де увійшовши в групу 

лідерів одержав диплом фестивалю. 
 

  За 2018рік було показано  387 вистав, які відвідало 68,14 тис. глядачів. 

Сумарний дохід від репертуарного прокату склав  3653,9 тис. грн. 
  

В минулому році була продовжена робота по виконанню колективного 

договору за 2014-2019р.р. 

 

Перероблена проектно-кошторисна документація по заміні вікон та 

дверей першого поверху згідно вимогам нового закону про пам’ятники 

архітектури, та з будівничою ліцензією СС-3. На виконання цих робіт театру з 

бюджету області було виділено 500000грн. Загально сума згідно експертної 

оцінки на заміну вікон і дверей першого поверху театру склала 1499622 грн. 
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вся різниця була сплачена за рахунок власних коштів театру, отриманих з 

продажу квитків. 

Виконання цих робіт дозволило значно утеплити приміщення першого 

поверху. Якщо до ремонту середня температура на центральному вході для 

глядачів складала 10ºС то після ремонту вона складає 18ºС. 

За рахунок власних коштів театру: 

1. Проводились і ведуться ремонтні роботи для підтримки будівлі театру в 

належному стані; 

2. Придбано чотири нових прожектора для посилення освітлення; 

3. Театром придбано основних засобів (звуко- та світло- технічне 

обладнання на 309,7 тис. грн.  
 

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 

2018год у загальній складності відвідало вистави театру 1,7 тис. осіб 

пільгового контингенту. 
  

Директор театру      В.В. Решетняк 


