
 

 

ЗВІТ 

Київського місцевого творчого відділення НСТДУ 

за 2017-2021 рр. 

 

1. Голова відділення  

Кужельний Олексій Павлович 

 

2. Відповідальний секретар 

Портніков Владлен Олександрович 

 

3. Члени правління (якщо входили/виходили з правління, зазначити 

період перебування в правлінні) 

 

1 Кужельний Олексій Павлович - Народний артист України, професор 

2 Безгін Олексій Ігорович - Заслужений діяч мистецтв України 

3 Білоус Андрій Федорович - Заслужений діяч мистецтв України 

4 Ганноченко Олександр Павлович - Народний артист України 

5 Гирич Віктор Сергійович - Народний артист України 

6 Кліщевська Ірина Яківна - Народна артистка України 

7 Корнієнко Владислав Вікторович - Заслужений діяч мистецтв України 

8 Озіряний Сергій Олександрович - Народний артист України 

9 Петранюк Володимир Іванович - Заслужений діяч мистецтв України 

10 Портніков Владлен Олександрович - Відповідальний секретар 

11 Потушняк Наталія Петрівна - театрознавець 

12 Фіалко Валерій Олексійович - Заслужений діяч мистецтв України 



 

4. Кількість проведених засідань та питання, які на них 

розглядалися. 

Засідання проводяться поквартально (4 рази на рік) 

Постійні питання для вирішення: 

- затвердження кандидатур на міську стипендію; 

- затвердження кандидатур на стипендію Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

- затвердження кандидатур на Премії НСТДУ; 

- подання документів на присвоєння почесних звань; 

- прийом нових членів до лав НСТДУ; 

- 2 рази на рік затвердження плану заходів КМТВ НСТДУ щодо 

роботи з ветеранами; 

- прийняття рішень щодо матеріальної допомоги членам НСТДУ; 

- прийняття рішень щодо участі у благодійних зборах коштів проблем 

лікування окремих осіб; 

- обговорення сценаріїв, заходів, які проводить КМТВ НСТДУ; 

- затвердження пропозицій по проекту «Нема провінції в культурі»; 

- затвердження пропозицій по проекту «Заявка на успіх»; 

- робота по створенню сайту та функціонування сайту театральної 

премії «Київська пектораль»; 

- обговорення організаційної роботи та шляхи вдосконалення 

театральної премії «Київська пектораль». 

 

5. Реалізовані заходи (по роках) та коротко – результат кожного 

заходу (кількість осіб, що брали участь; результати конкурсів, 

фестивалів; чим особливий цей захід) 

 

2017 рік 

№ Заходи Результат 

1 Проведення 

театральної премії 

«Київська пектораль» 

Охоплено 18 київських театрів 

Представлено 48 вистав 

2 Урочисті та почесні 

відправи (ювілеї, 

прем’єри, проводи) 

8 разів (приблизно кожного разу від 50 300 

глядачів) 

3 Концертні програми в 

Будинку ветеранів 

сцени 

4 рази (із залученням народних артистів України, 

заслужених артистів України, лауреатів 

Міжнародних та всеукраїнських конкурсів тощо) 



4 Концерти для 

ветеранів сцени КМТВ 

НСТД України та 

творчі зустрічі 

6 разів (в Будинку актора, в Музеї міста Києва, в 

Музеї Марії Заньковецької, в Музеї імені Шолома 

Алейхема, в Будинку письменників України; творчі 

зустрічі з ветеранами сцени, збройних сил України, 

ВВВВ) 

5 Проект «Про-по-по» - 

«Проза – поезія – по 

понеділках» 

Читання, дискусії з молодими письменниками, 

драматургами, поетами (мікросцена КАМТМ 

«Сузір’я») 

 

20 разів 

6 Проект «Музорубка» Виступи та обговорення молодих музикантів та 

композиторів (музична вітальня КАМТМ «Сузір’я») 

 

10 разів 

7 Проект: Візитний клуб 

«Нема провінції в 

культурі» 

Показ на сценах київських театрів (театр на Подолі, 

ТЮГ, театр «Колесо», театр «Сузір’я») акцентних 

камерних вистав з усієї України 

6 показів (колективи з Дніпра, Львова, Коломиї, 

Харкова, Хмельницького) 

8 Організація 

благодійних концертів 

для учасників АТО 

Митці Києва – воїнам України та вимушеним 

переселенцям 

 

6 показів 

9 Проект Презентації 

книг присвячених 

проблемам 

українського театру 

Книги В. Фіалка, О. Клєковкіна, Н. Єрмакової та ін. 

 

2 рази 

10 Проект: «Заявка на 

успіх» 

Показ вистав пошукових театрів, розташованих у 

нових незнаних віддалених від центру місцях на 

площадках київських театрів 

 

«Театр між трьох колон» - 4 покази 

 

«Творча котельня» - 3 покази 

11 Проект «Драматурги 

вистави» 

Читки п’єс 

 

10 разів 



12 Проект «Мистецька 

вісь – Ярославів Вал» 

– театралізоване 

дійство за маршрутом 

вул. Прорізна – 

Золотоворітський 

сквер – вул. Ярославів 

Вал – Львівська площа 

 

Від кордону між Хрещатиком та вул. Прорізною до 

Львівської площі організовувалися мистецькі 

активності: урочиста костюмована хода акторів та 

творчої молоді, виступи творчих колективів 

(музичних, театральних, танцювальних), майстер-

класи, виступи бардів та інше. 

Участь брали актори Київського академічного 

Молодого театру, Київської академічної майстерні 

театрального мистецтва «Сузір’я», Українського 

малого драматичного театру, театру «Актор», 

Київського Художнього Альтернативного Театру, 

театральні групи Будинку актора, студенти 

Київського національного університету театру, кіно 

і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, учні 

Дитячої школи мистецтв № 2 ім. М.Вериківського. 

Завершився Конгрес біля Золотих Воріт ритуальним 

дійством «Сяйво любові» 

 

2018 рік 

№ Робота Результат 

1 Проведення 

театральної премії 

«Київська 

пектораль» 

Охоплено 16 київських театрів 

Представлено 52 вистави 

2 Урочисті та почесні 

відправи (ювілеї, 

прем’єри, проводи) 

9 разів (приблизно кожного разу від 50 400 глядачів) 

3 Концертні програми 

в Будинку ветеранів 

сцени 

5 разів (із залученням народних артистів України, 

заслужених артистів України, лауреатів Міжнародних 

та всеукраїнських конкурсів тощо) 

4 Концерти для 

ветеранів сцени 

КМТВ НСТД 

України та творчі 

зустрічі 

6 разів (в Будинку актора, в Музеї міста Києва, в 

Музеї Марії Заньковецької, в Музеї імені Шолома 

Алейхема, в Будинку письменників України; творчі 

зустрічі з ветеранами сцени, збройних сил України, 

ВВВВ) 

5 Проект «Про-по-по» 

- «Проза – поезія – 

по понеділках» 

Читання, дискусії з молодими письменниками, 

драматургами, поетами 

18 разів 



6 Проект 

«Музорубка» 

Виступи та обговорення молодих музикантів та 

композиторів 

12 разів 

7 Проект: Візитний 

клуб «Нема 

провінції в 

культурі» 

Показ на сценах київських театрів (театр на Подолі, 

ТЮГ, театр «Колесо», театр «Сузір’я») акцентних 

камерних вистав з усієї України 

6 показів 

(колективи з Кіровограду, Львову, Луцьку, Херсону, 

Запоріжжя) 

8 Організація 

благодійних 

концертів для 

учасників АТО 

Митці Києва – воїнам України, сімей загиблих та 

вимушеним переселенцям 

5 показів 

9 Проект - 

Презентації книг 

присвячених 

проблемам 

українського театру 

Книги В. Фіалка, О. Клєковкіна, Н. Єрмакової та ін. 

 

2 рази 

10 Проект «Заявка на 

успіх» 

Показ вистав пошукових театрів, розташованих у 

нових незнаних віддалених від центру місцях на 

площадках київських театрів 

«Гайдамаки ХХІ ст» - 2 покази 

«Театр між трьох колон» - 2 покази 

«Творча котельня» - 2 покази 

11 Проект 

«Драматурги, 

вистави» 

Читки п’єс 

8 разів 

12 Проект «Мистецька 

вісь – Ярославів 

Вал» – 

театралізоване 

дійство за 

маршрутом вул. 

Прорізна – 

Золотоворітський 

сквер – вул. 

Ярославів Вал – 

Львівська площа 

 

Від кордону між Хрещатиком та вул. Прорізною до 

Львівської площі організовувалися: 

Урочиста костюмована хода акторів Київського 

академічного Молодого театру, Київської академічної 

майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», 

театральних груп Будинку Актора, студентів 

Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, акторів 

Українського малого драматичного театру, театру 

«Актор». 

Активність біля пам’ятника Паніковському: 

Конкурс байок про Київ; 

Батл-простір для анектодів; 



Краща фотосценка з Паніковським. 

Активність біля пам’ятника Лесю Курбасу: 

Курбасівські читання; 

Майстер-клас по Курбасівських вправах; 

Курбас – кінорежисер (показ кіно-робіт). 

Активність біля пам’ятника Махтумкулі: 

Читання творів Махтумкулі; 

Семплінг Чайхана Махтумкулі. 

Активність біля входу у Центральну районну 

бібліотеку ім. Плужника: 

Виставочні стенди з творами українських поетів і 

прозаїків; 

Поетичний марафон київських поетів; 

Читання віршів українських поетів. 

Активність біля Київського академічного Молодого 

театру: 

Балкон Молодого театру, що виходить на вулицю 

Прорізну задіяти як сценічний майданчик для 

хореографічних номерів (вечірній час), музичних 

номерів, читання; 

Вуличні читання уривків з романів українських 

модерністів; 

Майстер-класи біля пам'ятника Лесю Курбасу та 

виступи біля меморіальної дошки режисерові на 

фасаді Молодого театру. 

Активність біля Золотих Воріт: 

- Місто Майстрів; 

- Фестиваль вуличної музики; 

- Виступи хорових колективів. 

Активність біля Будинку Актора: 

- Пленер живописців на тему «Ярославів Вал»; 

- Роботи вишивальниць; 

- Виступи музичних колективів. 

Активність біля КАМТМ «Сузір’я»: 

- Балкон використовується як дзвіниця; 

- З балкону поперемінно працюють бульбошкопад та 

снігопад; 

- З балкону розміщенні паперові янголи в польоті. 

Активність біля Українського малого драматичного 

театру: 



- актори театру в масках та костюмах різних епох 

протягом дня здійснюють театральний променад: 

фотографування з артистами, фотографування в 

театральних костюмах, розігрування вуличних сценок. 

Активність біля Київської дитячої школи мистецтва № 

2: 

Виконання учнями відділу естрадного та народного 

вокалу класичних композицій; 

Виконання класичних композицій духовим оркестром; 

Виставка учнів відділу образотворчого мистецтва 

«Українські пейзажі». 

Активність біля КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого: 

- студенти різних курсів університету біля свого 

приміщення та на коні, розташованому на Львівській 

площі демонструють акторський тренаж, до якого в 

ігровій формі залучають глядачів; 

- розігрують сцени з вистав за творами українських 

класиків, прологом до яких є виступи театрознавців; 

- демонструють акторські етюди в яких емітують 

тварин, птахів та ін.; 

- проводять конкурс «Промовистість ходи» та 

«Промовистість жесту»; 

- змагання в скоромовках з глядачами та між собою 

(«Чемпіонат скоромовок»); 

- студенти лялькового відділення у кожній з 

вищеназваних точок активності демонструють свою 

майстерність, етюди та уривки з вистав. 

Театр «Актор» провів рекламно-мистецьке дійство 

«Весь світ театр і люди в ньому актори» 

 

 

2019 рік 

№ Робота Результат 

1 Проведення 

театральної 

премії «Київська 

пектораль» 

Охоплено 11 київських театрів 

Представлено 51 виставу 



2 Урочисті та 

почесні відправи 

(ювілеї, прем’єри, 

проводи) 

8 разів (приблизно кожного разу від 50 300 глядачів) 

3 Концертні 

програми в 

Будинку 

ветеранів сцени 

6 разів (із залученням народних артистів України, 

заслужених артистів України, лауреатів Міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів тощо) 

4 Концерти для 

ветеранів сцени 

КМТВ НСТД 

України та творчі 

зустрічі 

5 разів (в Будинку актора, в Музеї міста Києва, в Музеї 

Марії Заньковецької, в Музеї імені Шолома Алейхема, в 

Будинку письменників України; творчі зустрічі з 

ветеранами сцени, збройних сил України, ВВВВ) 

5 Проект: Візитний 

клуб «Нема 

провінції в 

культурі» 

Показ на сценах київських театрів (театр на Подолі, 

ТЮГ, театр «Колесо», театр «Сузір’я») акцентних 

камерних вистав з усієї України 

7 показів 

(колективи з Дніпра, Маріуполя, Сум, Львову, 

Кіровограду) 

6 Організація 

благодійних 

концертів для 

учасників АТО 

Митці Києва – воїнам України, сімей загиблих та 

вимушеним переселенцям 

7 показів (в Музеї міста Києва, в Будинку актора) 

7 Проект «Заявка на 

успіх» 

 

Показ вистав пошукових театрів, розташованих у нових 

незнаних віддалених від центру місцях на площадках 

київських театрів 

«Біла Ворона» - 2 покази 

«Театр між трьох колон» - 3 покази 

8 Проект 

«Драматурги, 

вистави» 

Читки п’єс 

4 рази 

9 Проект 

«Мистецька вісь – 

Ярославів Вал» – 

театралізоване 

дійство за 

маршрутом вул. 

Прорізна – 

Золотоворітський 

На перехресті вулиць Прорізної та Хрещатик відбулася 

церемонія відкриття мистецького свята просто неба 

«Мистецька вісь – Ярославів Вал». 

Усі учасники церемонії відкриття та глядачі піднімалися 

Прорізною вулицею до Молодого театру, де відбувся 

хеппінінг від акторів театру. 

Біля пам'ятника Ярослава Мудрого радували своїм 

мистецтвом: 



сквер – вул. 

Ярославів Вал – 

Львівська площа 

- Школа джазового та естрадного мистецтва; 

- Всеукраїнська спілка кобзарів України; 

- Студія Національного заслуженого академічного 

українського народного хору України імені 

Г.Г.Верьовки; 

- Народний ансамбль танцю «Відродження»; 

- Рок - концерн «Треш Полька Бенд»; 

- Театр авторської пісні – барди та поети. 

Ввечері біля Золотих Воріт відбулася вулична вистава 

"Марко Пекельний" Київського національного 

академічного Молодого театру. 

 

10 Проект «Дефіле 

сценічного 

костюма» 

Дефіле сценічного костюма, на честь відкриття 

театрального сезону, на подіумі біля Київської мерії 

(КМДА - вул. Хрещатик, 36) у виконанні артистів 

національних, академічних та експериментальних 

театрів столиці. 

Були задіяні 14 київських театрів 

 

11 Міжнародний 

науково-

практичний 

театральний 

фестиваль-

симпозіум 

«TEA*METOD*F

EST*» 

 

1 раз 

 

2020 рік 

№ Робота Результат 

1 Проведення 

театральної 

премії «Київська 

пектораль» 

Охоплено 20 київських театрів 

Представлено 45 вистав 

2 Урочисті та 

почесні відправи 

(ювілеї, прем’єри, 

проводи) 

5 разів (приблизно кожного разу від 50 200 глядачів) 



3 Концертні 

програми в 

Будинку 

ветеранів сцени 

4 рази (із залученням народних артистів України, 

заслужених артистів України, лауреатів Міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів тощо) 

4 Концерти для 

ветеранів сцени 

КМТВ НСТД 

України та творчі 

зустрічі 

4 рази (в Будинку актора, в Музеї міста Києва, в Музеї 

Марії Заньковецької, в Музеї імені Шолома Алейхема, в 

Будинку письменників України; творчі зустрічі з 

ветеранами сцени, збройних сил України, ВВВВ) 

5 Проект «Нема 

провінції в 

культурі» 

 

Показ на сценах київських театрів (театр на Подолі, 

ТЮГ, театр «Колесо», театр «Сузір’я») акцентних 

камерних вистав з усієї України 

5 показів 

(колективи зі Львова, Дніпра) 

6 Організація 

благодійних 

концертів для 

учасників АТО 

Митці Києва – воїнам України, сімей загиблих та 

вимушеним переселенця 

5 показів 

7 Проект «Заявка на 

успіх» 

Показ вистав пошукових театрів, розташованих у нових 

незнаних віддалених від центру місцях на площадках 

київських театрів 

«Маріїнський театр» - 4 покази 

«Театр «Перетворення» - 5 показів 

8 Проект 

«Драматурги, 

вистави» 

Читки п’єс 

4 рази 

9 Проект «Дефіле 

сценічного 

костюма» 

Дефіле сценічного костюма, на честь відкриття 

театрального сезону, на подіумі біля Київської мерії 

(КМДА - вул. Хрещатик, 36) у виконанні артистів 

національних, академічних та експериментальних 

театрів столиці. 

Подана заявка. 

10 Міжнародний 

науково-

практичний 

театральний 

фестиваль-

симпозіум 

«TEA*METOD*F

EST*» 

1 раз 

11 Мистецька премія 

«Київ» 

Виграли творчий конкурс на проведення, зібрали всю 

інформацію про премію за попередні роки, створили 

сценарний план 



 

2021 рік 

№ Робота Результат 

1 Проведення 

театральної 

премії «Київська 

пектораль» 

Охоплено 19 київських театрів 

Представлено 41 виставу 

2 Урочисті та 

почесні відправи 

(ювілеї, прем’єри, 

проводи) 

 

5 разів (приблизно кожного разу від 50 300 глядачів) 

3 Концертні 

програми в 

Будинку 

ветеранів сцени 

3 рази (із залученням народних артистів України, 

заслужених артистів України, лауреатів Міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів тощо) 

4 Концерти для 

ветеранів сцени 

КМТВ НСТД 

України та творчі 

зустрічі 

3 рази (в Музеї імені Шолома Алейхема, в бібліотеці 

імені Ошера Шварцмана) 

5 Проект «Нема 

провінції в 

культурі» 

Показ на сценах київських театрів (театр на Подолі, 

ТЮГ, театр «Колесо», театр «Сузір’я») акцентних 

камерних вистав з усієї України 

4 покази 

6 Організація 

благодійних 

концертів для 

учасників АТО 

Митці Києва – воїнам України, сімей загиблих та 

вимушеним переселенцям 

2 покази 

7 Проект «Заявка на 

успіх» 

Показ вистав пошукових театрів, розташованих у нових 

незнаних віддалених від центру місцях на площадках 

київських театрів 

«Театр «Перетворення» - 4 покази 

8 Проект 

«Драматурги 

вистави» 

Читки п’єс 

3 рази 

9 Проект 

«Відзначення 

Дебютів» 

Цей проект надає можливість вперше починаючим 

акторам спробувати себе на професійних майданчиках 

Києва. Таким чином робиться акцент на молодих 

виконавцях, але молодість розуміємо не як паспортну 



величину, а як стан духу, синонім виклику і бажання 

працювати/творити. 

Проєкт зацікавлений у відкритті нових імен, у їх 

розвитку та популяризації. 

Це допоможе у підйомі акторської професії, української 

культури - і якісної, і кількісної. 

У проєкті вже бере участь: 4-А акторський курс 

факультету «Театральне мистецтво» Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення 

імені І. К. Карпенка-Карого, режисер-постановник – 

заслужений діяч мистецтв України, доцент Л. Б. 

Остропольський з виставою «Темні Алеї» за творами 

І.А. Буніна на Основній сцені КАМТМ «Сузір’я». 

10 Проект «Нове 

слово» 

 

На різних сценах київських театрів відбувається 

презентації книг/збірок сучасних авторів, які 

супроводжуються театральними дійствами та мають на 

меті залучити до різностороннього культурного 

розвитку. 

На вас чекають вірші-картини-музика-перформенси в 

оточені легкої атмосфери. Саме через такий канал подачі 

глядач і автор зможуть бачити один - одного, 

спілкуватися разом, а головне, провести приємний і 

пізнавальний вечір. 

Відкривайте для себе молоді творчі одиниці! Це свого 

роду сучасна течія в мистецтві з новим поглядом і 

добрими традиціями! 

У театрі «Сузір’я» пройшла презентація книги Е.-Е. 

Шмітта «Мадам Пилінська та таємниця Шопена», 

переклад - лауреат премій ім. Максима Рильського, 

Миколи Лукаша та Програми «Сковорода», представник 

Е.-Е. Шмітта в Україні Іван Рябчій, видавництво - 

ексклюзивний видавець творів Е.-Е. Шмітта, Кавалер 

Ордена Мистецтв та Літератури Французької Республіки 

«Видавництво Анетти Антоненко». 

11 Проект «Театр 

Автора» 

 

Сучасна проза в авторському виконанні. Читки-

перформанси. 

Щомісяця на мікросцені КАМТМ «Сузір’я» збираються 

молоді прозаїки задля того, щоб перетворити свої твори 

на театралізовані перформанси в імпровізованому 

просторі театру. 



Аудіовізуалізація текстів із залученням глядача-слухача 

у творчий процес. Інтерактивні вечори-антидепресанти. 

 

6. Особи, яких відділення подавало на здобуття стипендій (зазначити, 

хто отримав) 

 

2017 

---- 

 

2018 

Ігнатенко Л. – державна творча дворічна стипендія  отримала 

Саква О. – державна творча дворічна стипендія  отримав 

Кужельний О. – державна творча дворічна стипендія  отримав 

Іващенко Т. – державна творча дворічна стипендія  отримала 

 

2019 

Неведров В. – державна творча дворічна стипендія  ---- 

 

2020 

Неведров В. – державна творча дворічна стипендія  отримав 

 

2021 

---- 

 

7. Особи, яких відділення подавало на здобуття звань, нагородження 

орденами (зазначити, хто отримав) 

 

2017 рік 

1 Ступка І. З.д.м.У отримала 

2 Калашнікова І. З.а.У - 

3 Зіберов С. З.п.к.У отримав 

4 Дорошенко Ю. З.п.к.У отримав 

5 Бистрова В. З.п.к.У отримала 

6 Степанкова К. З.д.м.У отримала 

7 Ніколаєва К. Н.а.У отримала 

8 Щира О. З.п.к.У отримала 

9 Одинокий Ю. Н.а.У отримав 

10 Гирич А. Н.а.У отримала 

11 Рубашкін І. З.а.У отримав 

 



2018 рік 

1 Іващенко Т. З.д.м.У отримала 

2 Жирко Т. Н.а.У отримав 

3 Висоцький Ю. Н.а.У - 

4 Штанько С. З.а.У - 

5 Славинський І. Н.а.У отримав 

6 Рубчинський С. З.д.м.У - 

7 Портніков В. З.д.м.У - 

8 Піскун П. З.а.У отримав 

9 Мельник І. З.а.У отримала 

10 Мельник С. З.а.У отримав 

11 Голосняк В. З.а.У отримав 

12 Тихомиров А. Н.а.У - 

13 Ганноченко О. Н.а.У отримав 

14 Кондратовська Н. Н.а.У отримала 

15 Богданович О. За заслуги ІІІ ст. отримав 

16 Крижанівський О. З.а.У отримав 

 

2019 рік 

1 Генсіцька І. З.п.к.У - 

2 Горянський В. Орден «За заслуги 

ІІІ ст.» 

отримав 

3 Мельник І. Н.а.У - 

4 Богомазов Д. Н.а.У отримав 

 

2020 

1 Погребняк Г. З.д.м.У - 

 

2021 

1 Бедусенко С.  В процесі 

2 Гудзь-Войтенко С.  В процесі 

3 Пічугін К.  В процесі 

 

 

8. Постановки/особи, яких відділення подавало на здобуття премій у 

галузі театрального мистецтва (Лесі Українки, Лесі Курбаса, 

Богдана Хмельницького, Шевченківська премія тощо) 

 

2017 

---- 

 



2018 

Литовченко Д. – премія від Міського голови   ---- 

Лізингевич Ю. -  премія ім. Лесі Українки   ---- 

Татаринов О. - премія ім. Лесі Українки    ---- 

Микитин Х. - премія ім. Лесі Українки    ---- 

Петранюк В. - Премія імені Богдана Хмельницького  отримав 

 

2019 

Білоус А. – премія ім. Леся Курбаса    ---- 

 

2020 

Артіменьєв А. – премія ім. Лесі Українки   ---- 

Кужельний О. - премія ім. Леся Курбаса    ---- 

 

2021 

---- 

 

9. Регіональні, міські премії, стипендії, відзнаки, які отримали члени 

Спілки за поданням відділення. 

 

2017 рік 

1 Яблонська Г. Премія імені Марії 

Заньковецької 

отримала 

2 Проскурня С. Премія імені 

Сергія Данченка 

отримав 

3 Горбатенко О. Премія імені 

Віктора 

Афанасьєва 

отримала 

4 Гайдабура В. Премія імені 

професора 

Валеріана 

Ревуцького 

отримав 

5 Бистрова (Підлужна) А. Мистецька премія 

«Київ» імені 

Амвросія Бучми 

отримала 

6 Степанкова К. Премія «Наш 

родовід» 

- 

7 Ступка О. Премія імені 

Мар’яна 

Крушельницького 

 

- 



8 Фіалко В. Премія в галузі 

театрознавства і 

театральної 

критики 

- 

9 Кужельний О. Премія імені 

Миколи 

Садовського 

- 

 

2018 рік 

1 Кужельний О. Міська стипендія отримав 

2 Вергеліс О. Мистецька премія 

«Київ» імені 

Амвросія Бучми 

отримав 

3 Богомазов Д. Премія імені 

Сергія Данченка 

отримав 

4 Саква О. Премія в галузі 

театрознавства і 

театральної 

критики 

отримав 

 

2019 рік 

1 Стебловська Т. Міська стипендія отримала 

2 Дорошенко І. Міська стипендія отримала 

3 Гейкрайтер М. Міська стипендія отримав 

4 Ясиновська Л. Міська стипендія отримала 

5 Чайковська В. Премія «Наш 

Родовід» 

отримала 

6 Білоус А. Премія імені 

Миколи 

Садовського 

отримав 

7 Кужельний О. Премія імені 

Панаса 

Саксаганського 

отримав 

8 Біблів В. Премія імені Марії 

Заньковецької 

- 

9 Жирков С. Премія імені 

Сергія Данченка 

- 

10 Орлов Б. Премія імені 

Федора Нірода 

 

- 



11 Петранюк В. Премія Київського 

академічного 

театру 

українського 

фольклору 

«Берегиня» 

- 

12 Сомов Л. Премія імені 

Мар’яна 

Крушельницького 

- 

13 Урицький М. Премія імені 

Віктора 

Афанасьєва 

- 

14 Фіалко В. Премія в галузі 

театрознавства і 

театральної 

критики 

- 

15 Бугайов В. Довічна стипендія отримав 

16 Коротіна Л. Довічна стипендія отримала 

17 Портніков В. Довічна стипендія отримав 

18 Тимошко-Горюшко Т. Довічна стипендія отримала 

 

2020 рік 

1 Нищук Є. Премія імені 

Мар’яна 

Крушельницького 

- 

2 Кадирова Л. Премія «Наш 

Родовід» 

отримала 

3 Фіалко В. Премія в галузі 

театрознавства і 

театральної 

критики 

отримав 

4 Буравський М. Премія «Київ» 

імені Амвросія 

Бучми 

- 

5 Скляренко О. Премія «Київ» 

імені Амвросія 

Бучми 

отримав 

6 Ступка Л. Міська стипендія отримала 

7 Кавун В. Міська стипендія отримав 

 

 

 



2021 рік 

1 Яремчук Л.  В процесі 

2 Стельмашевська О.  В процесі 

3 Ясиновська Л.  В процесі 

4 Захаревич М.  В процесі 

5 Орлов Б.  В процесі 

6 Ільченко П.  В процесі 

7 Петранюк В.  В процесі 

8 Кожухар   В процесі 

9 Татаринов О.  В процесі 

10 Буравська Н.  В процесі 

 

10.  Соціальна діяльність – заходи на підтримку ветеранів сцени, 

видана допомога членам Спілки тощо 

 

Протягом 5 років проводили: 

- відвідування Будинку ветеранів сцени з врученням продуктів 

харчування та ліків першої потреби; 

- організація виїзних концертів; 

- запрошення ветеранів сцени та організація перегляду ними вистав 

київських театрів; 

- привітання та вручення подарунків до Нового року, 8 березня, 

Великодня, Дня театру, Дня козацтва. 

 

Робота з ветеранами сцени: 

- організація концертів та неформального спілкування, вручення 

подарунків до Дня визволення Києва, Дня матері, Дня Перемоги, 

Дня ветеранів війни; 

- забезпечення комунікаційних можливостей одиноких ветеранів 

сцени; 

- залучення ветеранів сцени до театрального життя міста; 

- організація творчого спілкування ветеранів сцени (читка п’єс, 

віршів, показ картин та інших видів творчості ветеранів). 

 

Організація благодійних зборів коштів для вирішення проблем у 

лікуванні окремих осіб. 

За вимогою надання членам КМТВ НСТДУ документів, які 

підтверджує їх право на додаткову житлову площу. 

Робота в комісії по прийняттю в експлуатацію Київського академічного 

драматичного театру на Подолі. 

Робота в комісії по передач приміщення Київського академічного 

театру «Колесо». 



 

11. Інша діяльність відділення, яку варто відзначити і яка не 

потрапляє під кваліфікацію культурно-мистецьких заходів. 

Зустріч з керівником Дарницького району щодо надання приміщення для 

Театру української традиції «Дзеркало». 

Відкриття меморіальних дощок Оглобліну Володимиру, Гасиліній Юлії. 

 

Звіт ревізійної комісії 

1. Кількість членів - 621, первинних осередків у відділенні - 44; кількість 

людей, які вибули/вступили до Спілки за звітний період – вибули 21/ 

вступили 20. 

2. Перевірка фінансової діяльності. 

3. Надходження (за джерелами надходжень та суми за роками):  

 за бюджетною програмою 3801100 Здійснення культурно-

мистецьких заходів національними творчими спілками та 

Всеукраїнським товариством «Просвіта»; 

 членські внески; 

 благодійні внески; 

 гранти; 

 від місцевих органів самоврядування (обласні, міські ради) на 

реалізацію заходів; 

 інші надходження. 

 

4. Таблиця витрат на реалізацію заходів 
№ Назва заходу 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Театральна мистецька премія ”Київська 

Пектораль"  

14 740,00   55 480,00 49 103,16   

2 Організація проведення урочистої 

церемонії вручення Театральної 

мистецької премії ”Київська Пектораль" 

  69 589,00 20 736,00 20 820,00 47 000,00 

3. Організація та забезпечення оцінки 

творчої діяльності митців та професійних 

театральних угруповань за підсумками 

календарного року . 

        47 800,00 

2 Літературно-митецькі  читання по 

акторській та режисерській майстерності 4 185,00 7 865,30       

4 Святкування  ювілейних дат первинних 

осередків 3 240,00 24 249,76       

5 Відзначення видатних митців театру, які 

внесли вагомий внесок  у розвиток 

театрального мистецтва України 

2 000,00 

        



6 Огляд акторських, режисерських робіт, 

драматичних, музичних,                    

дитячих, хореографічних, оперних 

вистав, сценографія вистав 

5 835,00 

        

7 Проведення постійної роботи акторської 

та режисерської гільдії 

5 000,00 

        

8 Нарада по темі «Підсумки весняної 

конференції Міжнародної асоціації 

«Opera Europa» в м. Львові. 

1 833,24 

        

9 Проект «Нема провінції в культурі» - 

гастрольні заходи театрів України на  

сценах театрів м. Київ.   45 000,00 75 000,00     

10 Організація та проведення відкритих 

рецензій  на вистави театрів Києва за 

участі провідних театрознавців й 

театральних критиків.    8 000,00       

11 Проведення консультацій, організація 

публікацій по законодавчим питанням в 

театральній справі.   3 531,06       

12 Концерти для ветеранів сцени КМТВ 

НСТДУ та творчі зустрічі.   41 764,88 20 000,00     

13 Концерт у будинку «Актора» для 

ветеранів сцени      28 784,00     

14 Мистецький проект «Заявка на успіх»  
      49 800,00   

15 Міжнародний фестиваль «Віват Актор» - 17951,00 - - - 

16 Конкурсний перегляд новорічних вистав 

для дітей 

 17451,00    

17 Дня Святого Миколая вітання для 

ветеранів та дітей членів НСТДУ 

 17250,00 23562,00 33993,00  

18 Організація та забезпечення 

оцінки творчої діяльності митців 

та професійних театральних 

угруповань за підсумками 

календарного року . 199 788,10 199 896,39 199 000,00 198 817,84 47 800,00 

19 Мистецький проект «JAZZ KOLO»      200 000,00   50 000,00 

20 Конгрес мистецької громади міста 

"Мистецька вісь" 100 000,00 200 000,00 200 000,00     

21 

Етно-джазовий проект «Співанки» 

      991 290,00   

  336621,34 599 896,39 799 000,00 1 389 971,00 255 500,00 

 

 

 



5. Таблиця коштів, використаних  на соціальну допомогу  ( Спонсорська 

допомога для  підтримки ветеранів на День Святого Миколая) 
2017 

( ветеранів) 

2018 

(ветерана) 

2019 

( ветеранів) 

2020 

( ветеранів) 

2021 

(на 15.09) 

    - 

 

6. Надходження (за джерелами надходжень та суми за роками): 

грн.. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

(на 30.09) 

-за бюджетною програмою 3801100.  

Здійснення культурно-мистецьких заходів 

національними творчими спілками та 

Всеукраїнським товариством «Просвіта» 

 

36833,24 

 

200000,00 

 

200000,00 

 

200000,00 

 

107800,00 

-членські внески      

-благодійні внески - - - - - 

-гранти - - - 991290,00 - 

-від місцевих органів самоврядування 

(обласні, міські ради) на реалізацію заходів 

 

299788,19 

 

399896,39 

 

599000,00 

 

198817,84 

 

99900,00 

-інші надходження 

 

- - - - - 

 

7. Таблиця витрат на реалізацію заходів 

грн.. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

(на 30.09) 

-за бюджетною програмою 3801100.  

Здійснення культурно-мистецьких заходів 

національними творчими спілками та 

Всеукраїнським товариством «Просвіта» 

 

36833,24 

 

200000,00 

 

200000,00 

 

200000,00 

 

107800,00 

-членські внески      

-благодійні внески - - - - - 

-гранти - - - 991290,00 - 

-від місцевих органів самовряднування      



(обласні, міські ради) на реалізацію заходів 299788,19 399896,39 599000,00 198817,84 99900,00 

-інші надходження 

 

- - - - - 

 

 

8. Інші витрати коштів, які надійшли з різних джерел, крім бюджетної 

програми 3801100. Здійсненням культурно-мистецьких заходів 

національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством 

«Просвіта» 

 грн.. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

(на 30.09) 

-інші надходження 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

Спонсорська допомога для підтримки 

ветеранів  

     

 

 

 

 

 

 

Голова Правління КМТВ НСТДУ 

Народний артист України      О.П. Кужельний 

 

 

 

Відповідальний секретар      В.О. Портніков 


