
 

          Звіт  

про діяльність Харківського Будинку актора ім. Леся Сердюка НСТДУ 

за 2017-2021 рр. 

Харківський Будинок актора імені Леся Сердюка НСТДУ неприбутковою організацією і веде свою діяльність 
згідно зі Статутом, надаючи послуги в сприянні організації та проведенню театральних вистав, творчих зустрічей, 
оглядів, концертів, фестивалів, конференцій, свят, художніх виставок, лекцій, семінарів, спортивних та інших заходів як 
національних, так і міжнародних. Зокрема: 
• проведення творчих вечорів видатних майстрів сцени, творчих зустрічей, бенефісів, оглядів акторських робіт, 
конкурсів, вечорів і звітів творчої молоді; 
• організація показів кращих експериментальних праць і програм, пропагування кращих сценічних праць і творчих 
досягнень акторів, режисерів, диригентів, балетмейстерів, музичних виконавців, художників; 
• проведення заходів з надання фахової допомоги діячам театру і театральним колективам, студентам театральних 
вузів і відділень, театральним аматорам в галузі режисури, акторської майстерності, драматургії, сценографії і технології, 
театральної критики та організації театральної справи; 
•  
№ Посада ПІБ Код за класифікатором професій 

1.  Директор Арнаутов Ігор Анатолійович 1210.1 
2. Заступник директора Єнушевська Ганна Сергіївна 1210.1 
3. Інженер Худяков Володимир Анатолійович 2149.2 
4. Завідувач господарством Худяков Володимир Анатолійович, ½ ставки 1239 
5. Електроосвітлювач Темченко Валентин Павлович, ½ ставки 7241 
6. Черговий Дудчак Тамара Юхимівна 4222 
7. Черговий Краснощокова  Надія Василівна 4222 
8. Черговий Івантєєва Наталія Володимирівна 4222 
9. Черговий Манойло Тетяна Борисівна 4222 
10. Прибиральник службових приміщень Вінник Інна Всеволодівна 9132 
11. Прибиральник службових приміщень Калиниченко Людмила Миколаївна 9132 
12. Прибиральник службових приміщень Мазур Людмила Леонгардівна 9132 
 



 

Недержавні театри, що ведуть(вели) свою діяльність в Будинку актора протягом 2017-2021 рр. 

№ Театральний колектив РЕПЕРТУАР 
1.  

Центр Сучасного Мистецтва 
«Нова Сцена» 

«Савва, Лёнечка и Танюша», «Яблуневий крадій», «Чорне молоко», 
«Девичник (Осторожно! Женщины!)» «Чоловік на Час», «Вечеря на трьох», 
«Приборкання Сьюзен», «Дура – Любов», «Чоловіки на межі нервового 
зриву», «Мій найкращий мертвий друг», «Спокуса» 

2. Театр «SaXaLin UA» «КИЦЯ», «Ігри для дорослих», «Ти – SVO…», « Же-Зе-Ле», «РожЫ», «Над 
прірвою у житі», «Чоловіки, здатні на це» 

3.  
«Театр 19» 

«Звірячі історії», «Двері», «Кароль», «Пожалів дурень дурненьку», 
«Щасливо», «Але все ж таки», «ЧМО», «Шукаю роботу», «(Най)легший 
спосіб кинути курити», «Почати спочатку» 

4. Авторський театр «Може бути» «Стаккато», «Місто знайомств», «Історія кохання», «Імперія ангелів» 
5. Харківський Театр для Дорослих «Стриптиз», «Янгол на зв’язку», «Коханці», «Дорослі пригоди», «Готель 

«Каліфорнія», «Йоханий бабай, мамо», «Небезпечні ігри» 
6. «Театр в театрі» «Академыя сміху», «Приватна вечірка», «Інший чоловік», «Непристойна 

пропозиція», «І, нарешті, про головне – про кохання!» 
7. «Новий Театр» «Моя єдина 1325-а», «Нетутешній вечір Марини Цвєтаєвої» 
8. Театр «FORTE» «Zельда», «Взаперти», «Троцький. Сни.», «Клоундайк шоу», «Вождь 

червоношкірих» 
9. Театр «Strekoza» «Доторкніться до магії!», «Зайці навкруги!», «Feel the Magic» 
10. Творчий простір «і.Гра» «Тіні забутих предків», «Маленькі комедії великого життя» 
11. Театр «Прекрасні квіти» «Пацюк», «Жир», «Червоний», «Dracula», «Кімнатне шоу» 
12. Театр «Кімната Т» «Кімната помилок», «Кімната без облич», «Кімната сповідь», «Кімната 

Вероніки» 
13. Театр «Время Ч» «Az есмь», «Апельсинне кохання», «Тест на сумісність», «Тариф»  
14. Дитячій народний театр «Сорванцы» «Манюня», «Чарівник смарагдового міста», «Вперед, кошеня!», «Зими 

більше не буде», «Летучкина 2юбов», «Лускунчик та мишачий король», 
«Роні – дочка розбійника», «Любов до трьох апельсинів», «Поетичний 
політ»  

15. Театр «Варто» «Три плюс кіт» 



16. Дитячій театр «Блесс»; «Білосніжка та семеро гномів», «Королівство кривих дзеркал» 
17. Позитивний театр 

«Діти майбутнього» 
«Батл Алфавіта та сеньора Мойдодира», «За двома зайцями» 
 

18. Малий Театр Маріонеток «Вертеп», «Віслюк Мафін – довгі вуха», «Сонячний промінь», «Чорно-
Білл», «Нитковий заколот», «Народження КотоФея», «Никитошка»  

19. Харківський Відкритий Театр  «Сублімація кохання»,«Станція бажання»,«Театр», «Оскар та Рожева 
Дама» 

20. Театр Марії Коваленко «Ретро», «Не йди, музиканте!», «Фантазія про кохання і музику» 
21. І-народний театр абсурду 

«Воробушек» 
«С утреца», «Робив і буду робити добро», «Добро, добро, Халва» 

22. Театр-студія «Лік» «Мамо, це привід і ми одружимося», «Райське місце або All inclusive» 
23. Театрально компанія 

Романа Панченка 
«Ідеальне вбивство», «Ті ще зайчата», «Везе ж людям!», «Quest» 

24. Театр «Контур» «Три хвилини тиші», «Посмішка Анаконди», «Чи винна я» 
25. Театр «ЛанжеронЪ» «Лист Б…», «Ви мене посміхнули», «Рольові ігри», «Теза», «Моня» 
26. Камерний театр «Лукомор’я» «Старости не будет», «Остання спроба», «Оскар та Рожева Дама» 
27. Театр «Ніка» «Нотатки імпресаріо», «Сон. Медея», «Вальмонт», «Дівчата з Монако», 

«Життя і творчість Едіт Піаф» 
28. Театр «Centrum» «Мер» 
 

Кількість проведених вистав 
 
№ Назва заходу 2017 2018 2019 2020 2021(станом на 01.09) 
1. Вистави театрів  631 

(85 дит.) 
637 

(103 дит.) 
600 

(140 дит.) 
289 

(46 дит.) 
239 

(77 дит.) 
  

 

 

 



 

Реалізовані заходи на Основній та Малій сценах спільно з Харківським міжобласним відділенням НСТДУ 
(2017 – 2021 рр.) та результати кожного заходу (кількість осіб, що брали участь; результати конкурсів, 
фестивалів; чим особливий цей захід) 

Рік, місяць Захід Учасники (кількість осіб) 
 2017 рік  

Січень • Традиційний староноворічний капусник 
• Літературний вечір Школи Бойка 

220 
70 

Лютий 
 

• Відкритий театральний фестиваль «Курбалесія», присвячений 130-річчю 
Л.Курбаса та 95-річчю від дня заснування театру «Березіль»:   

- «Летучкина любовь или 33 подзатыльника», Дитячій народний театр 
«Сорванцы»  

- «Рятувальний круіз», Авторський театр «Може бути»  
- «Звірячі історії», Театр 19  
- «Чорно-Білл», Малий Театр Маріонеток 
- «Дура-Любовь», Центр Сучасного Мистецтва «Нова Сцена» 
- «Тіні забутих предків», Творчій простір «і.Гра» 

1310 

Березень 
 

• Літературний вечір Володимира Копичка; 
• Презентація серії книжок «Коти-вояки»; 
• Бенефіс до 85-річчя заслуженого артиста України Юрія 

Плотнікова; 
• Міжнародний День Театру. Церемонія нагородження премією 

«Людина театру». Святковий капусник; 
• IV Відкритий фреш-фестиваль «Я і Села БруК»  

- Лекція викладача ХДАК Андрія Жданька про музичну складову у театрі 
від їх виникнення до сучасності; 

- “МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ” – спектакль театру 
«Запорізька нова драма» за п’єсою та у постановці Анастасії Косодій. Дія 
проходить у темряві; 

- “УРОДЫ” – драма-underground театру «Кімната Т» за п’єсою Маріуса фон 
Майенбурга; 

- “ТРЮЧА” – вистава театру Exit за п’єсою та у постановці Володимира 

200 
70 
180 
 
220 
 
 
3000 



Снєгурченка. У центрі – трансцендентна постать Трючі, яка взялася 
невідомо звідки і невідомо куди зникла; 

- Театральний майстер-клас Ірини Гарець (Полтава) “НИКУДА НЕ НАДО” 
– моновистава за оповіданнями Ганни Яблонської; 

- “МАПА ІДЕНТИЧНОСТІ” – провокативний перформанс від Антона 
Романова (Черкаси). Запрошено тільки повнолітніх глядачів; 

- “МОЛОТОК ВО РТУ” – перформативна вистава Школи акторської 
майстерності «ТЕСТО» за мотивами творів Даниїла Хармса; 

- вистави побачили більше 3 тис. глядачів. 
Квітень 

 
• В рамках ІХ туристичного форуму «Харків: партнерство в 

туризмі» показ вистав театру «Портрет-Дьєкан»(Ізраїль), зустріч 
композиторів Україна – Ізраїль «Акорди дружби»; 

150 
120 
160 

Червень 
 

• Театрально-мистецький захід театрального відділення школи 
мистецтв №6; 

• «Філософське кафе». Веде письменник Анатолій Кутнік  

198 
 
10 

Липень 
 

• Соціальний проект спільно з Театральною компанією                        
Романа Панченка «BING DRINKING» 

360 

Серпень 
 

• IV Міжнародний фестиваль театрів ляльок та інших форм 
сценічної анімації «ANIMA»: 

- «ВЕРТЕП», Малий Театр Маріонеток (Харків, Україна)  
- «Siete cabritillos», Teatro Los Claveles (Аліканте, Іспанія) 
- «Мрія маленького віслюка», Обласний театр ляльок (Одеса, Україна)  
- «Тото відважний»Академічний театр естрадних мініатюр «І люди і ляльки» 

(Львів, Україна)  
- «The blue scarf», Teatro de Titeres burbujas, (Буенос-Айрес, Аргентина)  
- «Легенда про добре серце», Teatrul Republikan de Papusi «Licurici» 

(Кишинев, Молдова)  
- «Червона шапочка» Театральна майстерня М. Яремчук «Театр маріонеток» 

(Київ, Україна) 
- «Йди, куди ведуть тебе ноги», Teatro dei Piedi Лаури Кібель (Верона, Італія). 

50 
150 
130 
 
140 
 
170 
 
150 
 
60 
 
170 

Жовтень 
 

• Літературний вечір Школи Бойка; 
• «Міст з паперу» - зустріч письменників Україна – Німеччина; 
- Триденний міжнародний проект “Міст з паперу” за участю німецьких та 

70 
 
350 



українських письменників завершився цього разу у Харкові, де зустрілися 
17 експертів з України та Німеччини. Письменники, літературознавці, 
видавці, історики, перекладачі розповідали один одному про книги та 
читачів."Більшість заходів була публічна, як літературні читання та концерт 
Сергія Жадана та "Лінії Маннергейма", але були й приватні, письменники 
дозволили собі спілкування на професійні теми. Це щось між семінаром, 
воркшопом та творчою лабораторією для обміну творчими ідеями", - 
зазначив учасник заходу, відомий український письменник Юрій 
Андрухович. 
• Семінар «Мистецтво ілюзії», Тоні Хассіні (США); 
• Бенефіс до 60-річчя заслуженого артиста України Олександра Дербаса; 
• Харківське товариство польської культури                                
«Презентація шкільного учбового року»; 
• V Міжнародний фестиваль театрів малих форм «Театронік» 

- «Ангелова лялька», ДАРДТ ім. А.С. Грибоєдова (Тбілісі, Грузія) 
- «Спереду і сзаду», Матеуш Новак (Люблін, Польща) 
- «Велике в малому», творчій вечір народного артиста України Олексія 

Рубінського 
- «Монолог жінки» (Вільнюс, Литва)     
- «Про Ромео та Джульєтту, тільки звали їх Маргарита та Абульфаз», 
(Могильов, Білорусь) 
- «Монолог однієї гейши»,Театр вина (Варна, Болгарія) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 (100) 
150 
 
120 
10 (700) 

Листопад 
 

• Сценічний показ курсів сценічної майстерності 
• «Філософське кафе». Веде письменник Анатолій Кутнік 
• Міжнародна науково-практична конференція «Червоний 

ренесанс»(до 80-річчя трагедії у Сандормосі)  

80 
12 

 2018 рік  
Січень 

 
• Звітно-виборча конференція ХМВ НСТДУ 
• Староноворічний капусник 
• Квартирник Сергія Бабкіна 
• Авторський концерт Володимира Копичка 

75 
215 
200 
150 

Лютий 
 

• «75 від народження, 57 на сцені, 44 в театрі!» Бенефіс актора 100 
 



театра та кіно Олександра Тартишнікова;  
• «Філософське кафе». Веде письменник Анатолій Кутнік 

15 

Березень • Творча зустріч Тоні Хассіні – Головою Всесвітньої організації 
магів; 

• Фестиваль сучасної поезії ім. Бориса Чичибабіна; 
• Міжнародний День Театру. Церемонія нагородження премією 

«Людина театру». Святковий капусник; 
• V Регіональний фреш-фестиваль-лабораторія «Я і села БруК» 

- Майстер-клас Ігоря Арнаутова та Ігоря Мирошниченка «Капустник в 
театрі»; 

- «Стриптиз»,  Харківський Театр Для Дорослих  
- «НЕспектакль NO CENSORED або #добретамденаснема», 
    Театр «Кімната Т»  
- «Равлик та Кит», ПТІцентр  
- «Печальные игрища вокруг невинно убиенного царевича Димитрия…», 

Театр «Котелок»  
- «Тили-тили-тесто», школа акторської майстерності «Тесто»  

150 
 
70 
 
220 
 
20(320) 

Квітень 
 

• Концерт учнів дитячої музичної школи №6 
• VIII Всеукраїнський конкурс професійних читців                                            

ім. Романа Черкашина: 
- Біленька Анастасія - актриса творчої майстерні «НОВИЙ ТЕАТР», м. 

Харків;  
- Білоус Олександра – артистка Харківського авторського театру 

«КОТЕЛОК»; 
- Верняховська Олеся - артистка Харківського авторського театру 

«КОТЕЛОК»; 
- Кочергін Артем - студент I-го курсу Харківської державної академії 

культури; 
- Кузін Микита - студент IV-го курсу Харківської державної академії 

культури; 
- Кузнецов Данило - актор Харківської обласної громадської організації 

«Творче об`єднання «ТЕАТР 19»;  
- Маригіна Дарія – актриса творчої майстерні «НОВИЙ ТЕАТР»; 

100 
 
30 



- Перепелиця Наталія - студентка III-го курсу театрального факультету 
Харківської державної академії культури,  

- Солових Вікторія - студентка III-го курсу театрального факультету 
Харківської державної академії культури; 

- Шматько Вікторія – студентка IV курсу кафедри актора драматичного 
театру та кіно, Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. 
Котляревського. 

- Шунтов Дмитро – актор Харківського театру для дітей та юнацтва; 
- Чепела Катерина - студентка IV курсу кафедри актора драматичного театру 

та кіно Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. 
Котляревського. 

- Ващенкова Віолетта - студентка III-го драматичного курсу 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу; 

- Кучеєва Катерина – студентка III-го драматичного курсу 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу;  

- Ситник Владислав - студент III-го курсу кафедри акторської майстерності 
Запорізького національного університету. 

- Якимець Катерина - студентка III-го курсу кафедри акторської 
майстерності Запорізького національного університету. 

- Білоус Олена – студентка V курсу факультету культури і мистецтв кафедри 
театрознавства та акторської 
майстерності  Львівського національного  університету   ім. Івана Франка;  

- Хавунка  Анастасія-Марія - студентка V курсу факультету культури і 
мистецтв кафедри театрознавства та акторської майстерностіЛьвівського 
національного  університету ім. Івана Франка  

- Довгас Ольга - студентка IV курсу Навчально-
наукового Інституту мистецтв 
"Прикарпатський національний університет іменіВасиля Стефаника"  

- Романюк Богдан  - студент IV курсу Навчально-наукового Інституту 
мистецтв "Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника".  

- Чорнобай Олександра - студентка III курсу кафедри театральної режисури 
Рівненського державного гуманітарного університету; 



- Палій Олександр - студент III курсу кафедри театральної режисури 
Рівненського державного гуманітарного університету; 

- Кутова Анна - студентка III курсу кафедри театральної режисури 
Рівненського державного гуманітарного університету;  

- Хільський Олексій – актор Дніпровського драматичного молодіжного 
театру «Віримо»; 

- члени журі: артистка Харківського академічного українського 
драматичного театру ім.Т. Г. Шевченка, викладач кафедри майстерності 
актора Харківської державної академії культури, заслужена артистка 
України Майя Струннікова 

- завідувач кафедри сценічної мови Харківського національного 
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського,  заслужена артистка 
України Людмила Важньова. 

- голова журі, викладач-методист, актор,  заслужений діяч мистецтв України 
Михайло Крамаренко 

- член журі, Голова Оргкомітету, Голова Правління Харківського 
міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України, 
директор Харківського Будинку актора ім. Леся Сердюка, заслужений 
артист України Ігор Арнаутов. 

Травень 
 

• «Твоя однокласниця» Театр «Контур». Соціальный проект для 
підлітків; 

• 25.05.2018 р. Читка п’єси «Босх в кардій дом» Анатолія Кутніка; 
•  Харківське міжобласне відділення НСТДУ презентує: 

                                                 «Відключені», Сумський Академічний театр ім. М.С. Щепкіна 

70 
 
25 
180 

Червень 
 

• Харківське міжобласне відділення НСТДУ презентує:                      
«Таїна буття», Сумський обласний театр для дітей та юнацтва 

• Концерт учнів дитячої школи мистецтв №6 
• ХМВ НСТДУ проводить круглий стіл за участі театральної 

критики «Підсумки театрального сезону» 

170 
 
150 
 
15 

Липень 
 

• «Вечеря на трьох». Вистава до 50-річчя Народного театру 
«АРІАДНА» Харківської обласної організації українського 
товариства глухих.  

• Школа акторської майстерності «Improvise». Фінальный показ 

175 
 
 
50 



Серпень 
 

• IX Межнародний театрально-дизайнерський фестиваль «ЖИВИ!»  
- Перформанс «Погляд страху» «THEATRUM MUNDI» (Чернигів) 
- «Монодії в червоному», Творча лабораторія «Гармидер» (Луцьк) 
- «Хто ти, Єво?», Дев’ятий замок (Чернівці) 
- «Секс, кохання та Рок-н-рол», «THEATRUM MUNDI» (Чернігів) 
- «Амфітріон», Райдо (Київ) 
- «Однокласники», Дніпровский драматичний молодіжний театр «Віримо!» 
- «ХАРМС», Харківський Театр Для Дорослих  
- «Az есмь»,Театр «Время «Ч» (Харків) 
- «Казки Простого Олівця», Театр «П’яте колесо» (Київ, Донецьк,Одеса, 

Харків, Львів, Краматорськ, Нетанія (Ізраїль)) 
- «У відкритому морі», Театр «SPLASH» (Київ) 

400 (1820) 

Вересень 
 

• Церемонія нагородження Незалежної театральної премії                         
ім. В’ячеслава Панченка 
• «Філософське кафе». Веде письменник Анатолій Кутнік 

170 
 
14 

Жовтень 
 

• ХIII Відкритий фестиваль недержавних театрів «Курбалесія - 2018»: 
-  «Тіні забутих предків», Творчий простір “і.Гра” (м. Харків) 
- "Оскар та Рожева Дама", театр "Лукомор’я" (м. Харків) 
- майстер-клас головного режисера ХНАТОБ ім. М. Лисенка  Армена Калояна 
- Лабораторія молодих театральних критиків. Обговорення вистав. 
-  «НАТЮРМОРТ», Малый Театр Марионеток (м. Харків) 
- "РОЖИ", театр SaXaLin UA (м. Харків) 
- "Украдене щастя", Творче об’єднання "ІНАКШЕ" (м. Харків) 
- "За зачиненими дверима", Театр комедії МО (Полтавська область, м. 

Кременчук) 
- "Ліфт вгору", театр "Між ІІІ колон" (м. Київ) 
- "Аz есмь...", театр "Время Ч" (м. Харків),  
- «Авторський тренаж» актора, режисера, педагога, Артема Вусіка.  
- "Звірячі історії", Театр 19 (м. Харків)  
- "Mon bebe, або маленькі хитрощі", ГО "Вільний театр ОКО"(м. Львів) 

Почесний гість – Сергій Васильєв. 

300 (1350) 

Листопад 
 

• Харківське міжобласне відділення НСТДУ презентує:                   
«Фрекен Жюлі», Сумський обласний театр для дітей та юнацтва 

140 
 



• Засідання наукового товариства офтальмологів 70 
Грудень 

 
• «Благо творити один одному!» - благодійна творча акція                                            
до Дня Святого Миколая  

590 

 2019 рік  
Січень 

 
• Традиційний Староноворічний капусник 
• Творчий вечір Сергія Потімкова. Презентация сбірки 
• «Філософське кафе». Веде письменник Анатолій Кутнік  

200 
55 
12 

Березень • «И снова здравствуйте!» Творчий вечір заступника міського голови 
Світлани Горбунової-Рубан; 
• Міжнародний День Театру. Церемонія нагородження премією «Людина 
театру». Святковий капусник; 

150 
 
220 

Квітень 
 

• Харківське міжобласне відділення НСТДУ презентує:                  А.П. 
Чехов «Про кохання», Сумський обласний театр для дітей та юнацтва;                                                   
• Харківське міжобласне відділення НСТДУ презентує:               «Вистава 
після вистави», народний артист України                          Валерій Чігляєв.  
• Школа акторської майстерності «Тісто». Авторський курс                                            
Ніни Хижної  Перформанс «Мы не очень, как и ты»  

120 
 
 
150 
 
 
50 

Травень 
 

• Соціальний проект спільно з Театральною компанією                        
Романа Панченка «BING DRINKING» 
• До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.                «Моня» 
Благодійна вистава театру «ЛанжеронЪ». 

140 
 
70 

Червень 
 

• Літературний вечір Авторської Школи Бойка 
• Фінальний показ Акторської школи «Імпровайз» 
• VI Театральний фреш-фестиваль «Я і Села Брук»: До Дня захисту дітей. 
-  «Колискова для Сніжинки», благодійна інклюзивна вистава для дітей. 
Полтавський обласний академічний театр ляльок; 
- Молодіжна рада; 
- Лекція з історії українського театру; 
- «Робив і буду робити добро!» Інародный театр абсурду«ВОРОБУШЕК»  

60 
 
 
25 (220) 

Липень 
 

• «Філософське кафе». Веде письменник Анатолій Кутнік  
• Театр-студия «A solas con flamenco» Café de Anna 

15 
130 



Серпень • Дитяча хореографічна вистава «Мандри» 25 (90) 
Жовтень 

 
• Святкування 100-річчя аптеки №9. Директор Лариса Носкова; 
• «Три лисички». Інклюзивна вистава для дітей. Прем’єра ПТІЦентр;  
• «Синій птах. Повернення». Харківська театральна резиденція 

90 
120 
 
180 

Листопад 
 

• 7-ий Міжнародний фестиваль драматургії та витончених мистецтв 
«АМПЛУА» 

50 

Грудень 
 

• «БлагоТворити один одному!» - благодійна творча акція до                                             
Дня Святого Миколая. «Зірочки Святого Миколая» «ПТіЦентр»  

10 (570) 

 2020 рік  
Січень 

 
• Детский театр «DSAL». Чайка, живущая в каждом из нас 
• Традиційний Староноворічний капусник 
• «Письмо Б…», «ЛанжеронЪ», Бенефіс, посвящённый 60-летию 
заслуженного артиста Украины Виталия Бондарева  

100 
210 
190 

Лютий • Хореографічна вистава «Рожеве вино» Le Roy Dance Company 
• Поетичний вечір вчителів Авторської школи Бойка 

110 
70 

Вересень 
 

• Дитячий кінофестиваль «Дитятко» (робота прес-центру) 
• Відеозапис оголошення переможців в номінаціях Незалежної 
театральної премії ім. В’ячеслава Панченка 

 

Грудень 
 

• Переформатований фестиваль «Курбас. Технології.» об’єднаних 
фестивалів «Курбалесія» і «Я і Села БруК»: 
- Володимир Вареніков «Звук в театрі. Професійно» 
- Анна Мудра «Мистецтво прямих трансляцій» 
- Вероніка Склярова «Нові технології та театр в період пандемії?» 
- Олександр Порядчиков «Побудова онлайн-продажів в театрі» 
- Олександр Чиж «Театральне світло. Можливості та дива» Майстер-клас 
- Олег Каданов «Як зберегти власне бачення в океані масової культури» 
-  Ірина Гарець та Надія Миколаєнко «Постдокдраматичні технології» 
- Володимир Гориславець «Шлях режисера і суспільство» 
- Ольга Байбак «Професійні спілки. Імпульси та підтримка» 
- Анастасія Войтюк «Професійний інклюзивний театр у світі» 
- Круглий стіл «Театр і діти. Тенденції та згуртування» 

 



- Круглий стіл «Акторство. Освіта. Сучасність ЕТИКА/ЕСТЕТИКА» 
 2021 рік  

Січень • Театральний вечір Авторської школи Бойка 60 
Лютий • День народження дитячого театру «Сорванцы» - 34 роки на сцені 190 

Березень 
 

• Міжнародний День Театру. Церемонія нагородження премією «Людина 
театру» (за 2020-2021 рр). Святковий капусник; 

160 

Травень 
 

• Школа НСТДУ 24-27 травня 
- Школа акторської та режисерської майстерності театру ляльок НСТДУ, 
присвячена до 100-річчя професійного театру ляльок в Україні. 
- У Школі акторської та режисерської майстерності взяла участь актриса 
Харківського театру ім. А. Пушкіна, комерційний директор Центру 
Сучасного Мистецтва «Нова Сцена» Ольга Солонецька (Осипова) – 
нескінченно вдячна надзвичайній трійці тренерів Sveta Ben, Оксана 
Дмітрієва та Паша Ґатілов за насичені діалоги об особливостях ігрового 
театру, акторські тренажі з неживими предметами, за нові знання, за 
фантазію, експромти та настрій, за цікаві натюрморти на тексти віршів 
відомих поєтів, за надзвичано творчу команду. 
СПІКЕРИ:  
- Світлана Бень, акторка, режисерка, співачка (Білорусь, Мінськ). Лідер 
групи «Серебряная свадьба». 
- Павло Гатілов, український театральний режисер, режисер-постановник 
Харківського державного академічного російського драматичного театру ім. 
О. С. Пушкіна. 
- Оксана Дмітрієва – режисерка театру ляльок, головна режисерка 
Харківського академічного театру ляльок, заслужена артистка АР Крим. 

25 

Червень 
 

• Акторський інтенсив Олександра Шмаль від «House of Europe» 
• Закритий показ дипломної вистави «СМТ» Харківського Національного 
університету мистецтв ім. І.П. Котляревського, реж. О. Захарова 

7 (30) 

Серпень «Філософське кафе». Веде письменник Анатолій Кутнік 10 
Жовтень Відкритий Фестиваль-конкурс акторської пісні, присвячений Дню 

Українського козацтва та Дню захисників та захисниць України. 
10 (60) 

 



 

Соціальна діяльність.  

Протягом 2017 – 2021 рр. періодично проводились благодійні вистави для родин ветеранів АТО/ООС, для дітей-сиріт, 
дітей та осіб з інвалідністю.      

Благодійні внески: 

2017 2018 2019 2020 2021 
00.00 00.00 333 200,00 168 150,00 40 600,00 

 

Від місцевих органів самоврядування (обласні, міські ради) на реалізацію заходів; 

Рік Захід Сума 
2017 • Староноворічний капусник 

• Відкритий театральний фестиваль «Курбалесія» присвячений 130-річчю 
Л.Курбаса та 95-річчю від дня заснування театру «Березіль». 
• Міжнародний День Театру. Святковий капусник 
• IV Відкритий фреш-фестиваль «Я і Села БруК» 
• Сумісний проект міст-побратимів Харкова та Рішон-ле-Ціон(Ізраїль) у 

рамках ІХ Міжнародного туристичного форуму «Харків: партнерство в 
туризмі» вистави театру «Портрет-Д’єкан» та концерт –зустріч «Акорди 
дружби» 
• Привітання ветеранів другої світової війни з Днем пам’яті і примирення та 

Днем перемоги 
• Сумісний соціальний театральний проект «Вing Drinkig» 
• IV Міжнародний фестиваль театрів ляльок та інших форм сценічної анімації 

«ANIMA»: 
• V Міжнародний фестиваль театрів малих форм «Театронік» 
• Міжнародна науково-практична конференція «Червоний ренесанс»(до 80-

річчя трагедії у Сандормосі) 
• Українсько-німецький театральний фестиваль «Театральний МІСТ» 

2 600.00 
9 950.00 + 2 800.00 
 
6 000.00 
2 400.00 
 
3200.00 
 
 
 
3 600.00 
 
2500.00 
20 000.00 
 
12 000.00 
4 300.00 
4 300.00 



 
2018 • Староноворічний капусник 

• V Регіональний фреш-фестиваль-лабораторія «Я і села БруК» 
• Засідання «круглого столу» «Харківський рахунок» 
• VIII Всеукраїнський конкурс професійних читців  
• Засідання «круглого столу» «Харківський рахунок» 
• ХIII Відкритий фестиваль недержавних театрів «Курбалесія – 2018»   
•  «Благо творити один одному!» - благодійна творча акція до Дня Святого 

Миколая                                                                    

 
10 000.00+2 400.00 
5 000.00 
10 000.00 
5 000.00 
10 000.00 
 
5 000.00 

2019 • Староноворічний капусник 
• Міжнародний День Театру. Святковий капусник; 
• Засідання «круглого столу» «Харківський рахунок» 
• Урочистості, присвячені Дню пам’яті та примирення та Дню перемоги над 

нацизмом  
• Засідання «круглого столу» «Харківський рахунок» 
• VI Театральний фреш-фестиваль «Я і Села Брук» 

5 000.00 
4 998.00 
 
4 000.00 
 
5 000.00 
8 000.00 

2020 • Староноворічний капусник 
• Засідання «круглого столу» «Харківський рахунок» 
• Засідання «круглого столу» «Харківський рахунок» 
• Урочистості, присвячені Дню захисника України та Дню українського 

козацтва 
• Переформатований фестиваль «Курбас. Технології.» об’єднаних фестивалів 

«Курбалесія» і «Я і Села БруК» 
•  «Благо творити один одному!» - благодійна творча акція                                        

до Дня Святого Миколая 
• Грант інституційної підтримки Українського Культурного Фонду  

14 998.39 
4 998.00 
4 998.00 
5 000.00 
 
 
39 000.00 
 
4 996.00 
459 277.60 

2021 • Староноворічний капусник 
• Міжнародний День Театру. Церемонія нагородження премією «Людина 

театру» (за 2020-2021 рр). Святковий капусник; 
• Засідання «круглого столу» «Харківський рахунок» 

14 999.39 
 
20 298.13 
5 000.00 

 
 



 
• інші надходження 
• гранти; 

 
За період з 2017 по 2021 роки в Будинку актора, полагоджено, встановлено, реконструйовано та відремонтовано: 

- вхідну групу сходинок з перилами та пандусом центрального входу; 
- козирок над входом до Малої сцени; 
- вентиляцію та кондиціонер Малої сцени; 
- кондиціонери Основної сцени та  
- глядацького залу  ;  
- кабель мульти-кору Основної сцени; 
- зовнішні двері радіорубки;  
- значно поліпшено комфорт жіночого туалету;  
- зроблено косметичний ремонт холу та фойє. 

 
Під час локдауну в Україні, завдяки наданій грантовій допомозі УКФ, не було втрачено унікальний Будинок 

актора, аналогів якому немає в Україні, збережено всі робочі місця, було погашено заборгованість за комунальні 
послуги, проведено важливі профілактичні роботи технічного обстеження, обслуговування та налагодження 
вентиляційного обладнання та існуючих конструкцій обвідних верхніх та нижніх блоків підйомного обладнання 
Основної сцени. 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                 
Харківського Будинку актора                                                                                                                        Ігор АРНАУТОВ                                            
імені Леся Сердюка НСТДУ                                                                                                          заслужений артист України 


