
                
Додаток до листа  

від 22.05.2020  № 01-03/151 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Відомості про суб’єкт 

Назва 
Миколаївський академічний художній російський драматичний 
театр

Ідентифікаційний номер 02225625
Організаційно-правова форма Комунальна організація (заклад)

Юридична адреса 
54001, Миколаївська область, м. Миколаїв,  
Центральний район, вул. Нікольська, 50 

Власник Миколаївська обласна рада
Орган управління Миколаївська обласна державна адміністрація 
Контактний телефон (0512) 37-21-66
Контактний е-mail naxrdt@gmail.com
 

Відомості про керівника 
Керівник Свистун Артем Олександрович
Посада Директор – художній керівник
Контактний телефон (0512) 37-21-65

Орган, який призначив 
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської 
обласної державної адміністрації (наказ № 69 від 27.04.2017)

Рішення про призначення (назва, 
реквізити) 

Рішення ХІІІ позачергової сесії обласної ради сьомого скликання 
від 27.04.2017 № 5

Наявність контракту (так/ні) так
Строк дії контракту 5 років (з 28.04.2017 по 27.04.2022)

 

Відомості про Статут/Положення 
Рішення про затвердження (назва, 
реквізити) 

Рішення про затвердження Статуту від 22.12.2016  № 23  

Орган, який прийняв рішення Миколаївська обласна рада
 

Відомості про нерухоме майно 
Оренда   

 
Власна нерухомість ˅ нежитловий об’єкт
Дата введення в експлуатацію, 
останнього капітального 
ремонту/реконструкції 

Введення в експлуатацію – 03.01.1935, остання реконструкція 
об’єктів - грудень 2009 року 

Кількість об’єктів нерухомого майна 9
Місце розташування об’єктів 
нерухомого майна 

Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 50;  
вул. Шосейна, буд.83, кв.58; пр. Героїв України, буд. 20Б, кв. 69

Документ, що підтверджує державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно за 
територіальними громадами сіл, 
селищ, міст Мколаївської області 
(назва, реквізити) 

Свідоцтво про право власності на нежитловий об’єкт б/н, 
виданий 21.11.2002 виконавчим комітетом Миколаївської 
міської ради 

Документ, що підтверджує державну 
реєстрацію права оперативного 
управління на нерухоме майно за 
суб’єктом (назва, реквізити) 

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності від 11.10.2017, виданий 
Департаментом з надання адміністративний послуг 
Миколаївської міської ради

 
Наявність власного джерела 
електропостачання 

 так
˅ ні

Наявність власної котельні 
˅ так
 ні

Наявність власного джерела  
водопостачання 

 так
˅ ні

 

Відомості про земельну ділянку: 
Розмір земельної ділянки, га 0,5818
Місце розташування земельної ділянки м. Миколаїв, Центральний район, вул. Адміральська, 27
Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою, серія ЯЯ № 192347, виданий 17.03.2009 

 



 
 
 
 

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Галузь Культура і мистецтво
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и роз шифровка) 

90.01 Театральна та концертна діяльність 

Продукція, послуги показ вистав, концертів
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

статут театру 

Представництва в інших містах, районах 
області (представництва, філії) 

 

 
Персонал 2018 (факт) 

тис.грн 
2019 (факт) 

тис.грн 
2020 (план), 

тис.грн 
Кількість працюючих 133 132 133

Повний робочий день 125 124 125
Неповний робочий день 8 8 8

Адміністративний персонал 28 28 28
Обслуговуючий персонал  49 48 49
Виробничий персонал 56 56 56
Середня заробітна плата: 7,7 8,7 9,1

Адміністративний персонал 8,7 9,6 10,1
Обслуговуючий персонал  4,6 5,3 5,6
Виробничий персонал 9,9 11,0 11,7

 
Основні користувачі послуг 2018 (факт) 

тис.грн 
2019 (факт) 

тис.грн 
2020 (план), 

тис.грн 
Кількість користувачів/кількість міць 87,9 85,4 82,5
 
 
Фінансування закладу 
 

  2018 (факт) 
тис.грн 

2019 (факт) 
тис.грн 

2020 (план), 
тис.грн 

1 Видатки загального фонду обласного бюджету 
(розшифрувати основні статті): 
2111 (заробітна плата) 
2120 (нарахування на заробітну плату) 
2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 
2240 (оплата послуг крім комунальних) 
2250 (видатки на відрядження) 
2270 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)

 
15592,3 
12000,0 
2620,0 
22,9 
161,2 

 
788,2

 
17199,6 
13471,2 
2932,9 

 
57,0 

 
738,5 

 
18671,4 
14558,3 
3202,8 

 
 
 

910,3
 у тому числі видатки розвитку  

 Субвенція з державного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

   

 у тому числі кошти ДФРР  
2 Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(розшифрувати основні статті): 
3210 (капітальні трансферти підприємствам)

 
 

100,0 

 
 
 

 

 у тому числі бюджету розвитку  
3 Інші видатки (розшифрувати)  

2282 (участь у фестивалях «ФРАНКО-ФЕСТ», 
«Ше.Fest»; проведення літньої театральної школи 
«Театрон»; проведення фестивалю «Homo Ludens», 
проведення урочистого заходу з нагоди 85-річниці 
від дня утворення театру; проведення для дітей Дня 
Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят): 
- поліграфічна продукція 
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
- послуги з проживання та харчування 
- транспортні послуги 

 
 
 
 
 
 

242,4 
16,5 

- 
172,5 
53,4

 
 
 
 
 
 

634,8 
- 

247,6 
329,1 
58,1 

 

 
Всього: 15934,7 17834,4 18671,4 

 
 



 
 
Інша інформація про діяльність суб’єкта 
 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ  
ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ 

 
  На даний час в Миколаївському академічному художньому російському 
драматичному театрі існує ряд проблемних питань, які потребують негайного 
вирішення. Для цього нам необхідно виділення додаткових коштів. 
 1. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 08.09.1999 № 556-р будівля театру є архітектурною пам’яткою міста 
Миколаєва. В цілях збереження і забезпечення довгострокового, естетичного 
вигляду театру (усунення й виправлення часткових руйнувань, розтріскувань та 
інших пошкоджень елементів фасаду) та для збереження тепла і підтримки 
необхідного температурного режиму в приміщеннях театру, що призведе до 
ефективного витрачання енергоресурсів, необхідно провести реставраційні і 
ремонтні роботи по відновленню фасаду театру зі сторони вулиць Адміральської і 
Лягіна з заміною старих вікон на енергозберігаючі склопакети з євробрусу на 
загальну суму – 14500,0 тис. грн. 

2. Другим питанням є виконання вимог і усунення зауважень відповідно до 
припису Центрального районного відділу ГУ ДСНС України в Миколаївській 
області від 23.09.2019 № 209. В іншому випадку, якщо ці зауваження не будуть 
виконані, театру загрожує повне припинення функціонування. Для вирішення 
цього нагального питання нам необхідно наступне: 

– виконати роботи з проектування та облаштування клапанами димових 
люків над сценою з лебідкою та дистанційним керуванням на суму – 2047,0 тис. 
грн.; 

– виконати роботи з проектування  та облаштування блискавкозахисту 
будівлі театру від прямих попадань блискавки – 267,3 тис. грн.; 

– замінити килимові покриття  на першому поверсі будівлі театру – 37,5 тис. 
грн.; 

– обладнати приміщення складів автоматичною пожежною сигналізацією – 
80,0 тис. грн.; 

– обробити сценічне оформлення в основному залі для глядачів 
вогнезахисними засобами  – 91,0 тис. грн.; 

– обробити дерев’яні елементи планшета сцени, колосників вогнезахисними 
засобами – 163,8 тис. грн.; 

– обробити дерев’яні елементи горищних покриттів вогнезахисними 
засобами – 41,8 тис. грн. 

Загальна сума робіт становить – 2728,4 тис. грн.  
3. Наступним проблемним питанням є технічний стан планшету великої 

сцени. На сьогоднішній день, після довготривалої експлуатації з найбільшим 
обсягом навантажень, планшет знаходиться в аварійному стані. Він поступово 
втрачає свою стійкість. В багатьох місцях виникають провали в дерев’яному 
настилі. Це ставить під загрозу роботу творчого колективу та обслуговуючого 
персоналу. Також, тривалий час не працює сценічне коло, через що постійно 
виникають труднощі при монтуванні декорацій перед виставами та обмеження 
можливостей змінювати декорації під час їх показу. Окрім сценічного кола, не 
працює оркестрова яма, яка є в наявності  і потребує капітального ремонту. 

 
 
 



 
 
 
Вирішення цього проблемного питання дасть змогу втілювати сучасні ідеї 

при створенні нових вистав і підвищить художній рівень їх оформлення. 
Для відновлення технічних можливостей великої сцени необхідно провести 

капітальний ремонт планшету сцени, сценічного кола і оркестрової ями. 
Орієнтовна вартість робіт становить – 6000,0 тис. грн. 
  4. З метою забезпечення повноцінного функціонування театру під час 
здійснення виїздів по місту, гастрольних виступів в межах області та за її межами, 
участі в фестивалях в різних містах країни театру необхідно придбати власний 
автотранспорт: 
 – вантажний автомобіль Кременчуцького автозаводу МАЗ 4371 (з 
подовженою платформою) для перевезення декорацій під час гастролей і участі в 
фестивалях на суму – 1,2 тис. грн.; 
 – автобус Черкаського автозаводу Богдан А-09216 (32 місця) для 
перевезення артистичної трупи на суму – 2,2 тис. грн. 
 Придбання власного автотранспорту дасть в подальшому економію 
бюджетних і власних коштів, спрямованих на оплату послуг стороннього 
транспорту. 
 5. Для забезпечення перекладу вистав діючого репертуару державною 
мовою відповідно до вимог ст. 23 «Державна мова у сфері культури» Закону 
України від 25.04.2019 «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» та повноцінного показу вистав іноземними колективами, які 
проводяться в рамках фестивалів, театру необхідно придбати обладнання «LED 
Біжучий рядок» для подачі текстових зображень на державній мові та подачі 
інформації в динамічному вигляді: 
 – оформлення проектно-кошторисної документації для монтажу, 
підключення та технічного забезпечення обладнання – 20,0 тис. грн.; 
 – придбання обладнання «LED Біжучий рядок» – 200,0 тис. грн.  
 6. Для покращення роботи сценічного комплексу театру, візуального 
збагачення вистав, проведення урочистих заходів на базі театру нам необхідно 
придбати: 
 – пульт для керування освітлювальним обладнанням (LightinggrandMA) на 
суму – 2000,0 тис. грн.; 
 –  світлодіодний LED екран з комплектуючим обладнанням  розміром 3х4 
м2 на загальну суму – 840,0 тис. грн. 
 7. Для забезпечення техніки безпеки експлуатації сценічного обладнання 
необхідно здійснити поточний ремонт і оновлення штанкетного господарства: 
 – заміна канату d 24 (500 м.) – 30,0 тис. грн.; 
  – придбання напрямних противаг 10 кг. (50 шт.)  – 28,0 тис. грн. 
 
 
 
 

 Директор - художній керівник                                   Артем  СВИСТУН                    
 


