
Додаток 13 

Реєстр тристоронніх договорів оренди зали Комунального закладу «Закарпатський академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» 

 

№ Дата 
укладанн

я 
договору/ 

номер 
договору 

Орендодавець/ 

підписант 

Балансоутримувач/ 

підписант 

Орендар Майно, що передається в 
оренду 

Майно 
передається в 

оренду для 
проведення 

заходу 

Ціна, 

грн 

(без 

ПДВ) 

1 02.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава 
Чернігівський 
академічний 

обласний 
український 

музично-

драматичний театр 

4000,00 

2. 02.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Філоненко Дмитро 
Анатолійович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава 
«Білосніжка. 

Новорічні дива» 
(Київ) 

4800,00 

3. 02.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 

ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Кузьмін Олександр 
Вікторович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава «Соломон у 
спідниці» (Київ) 

4000,00 



4. 02.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ТОВ «Перша концерна 
Агенція» в особі 

директора Феколіна 
Дениса Львовича 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 
 

Гурт «The Hardkiss» 

(Україна) 
5000,00 

5. 02.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 
 

Гурт «НЕНСІ» 
(Україна) 

5000,00 

6. 11.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ТОВ «Нью Фрідом» в 
особі директора Лінінг 

Анастасія Костянтинівна 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 
 

Виступ «КВАРТАЛ 
95» (Україна) 

6000,00 

7. 15.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

Громадська організація 
«Товариство угорської 
культури Закарпаття» в 
особі голови Брензович 

Василь іванович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 
 

Виступ 
Закарпатського 

угорського 
народного 
ансамблю 

2500,00 

8. 17.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ГО «Танок Закарпаття» в 
особі голови правління 

Федьо Степана 
Миколайовича 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 
 

Виступ 
Танцювального 

колективу «Бліц» 
(Ужгород) 

2500,00 

9. 25.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Нестеров Олександр 
Володимирович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава театру 
«Чорний квадрат» 

(Київ) 

4000,00 



10. 25.01.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Королевич Антон 
Михайлович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ «ЛІГА 
СМІХУ» (Україна) 

4000,00 

11. 01.02.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ТОВ «Концертна Агенція 
«ВАР’ЯТИ» в особі 
керівника Притули 

Катерини Вікторівни 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ театру 
«Вар’яти-шоу» 

(Україна) 

4000,00 

12. 08.02.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава театру 
тіней «Теуліс» 

(Україна) 

4000,00 

13. 08.02.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава «Чоловіки 
не танцюють 
стриптизу» 
(Україна) 

4000,00 

14. 22.02.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Гурт «Без 
обмежень» 

(Закарпаття) 

3000,00 

15. 22.02.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Дитяча вистава 
«Холодне серце» 

(Україна) 

4800,00 



16. 11.03.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Громадська організація 
«Товариство угорської 
культури Закарпаття» в 
особі голови Брензовича 

Василя Івановича 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Ювілей 
«Товариство 

угорської культури 
Закарпаття» 

3600,00 

17. 12.03.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ оркестру 
«The Lords of the 

Sound» (Україна) 

6000,00 

18. 13.03.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Якобчук Ольга 
Володимирівна 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ творча 
зустріч серіал 

«Школа» (Україна) 

3000,00 

19. 13.03.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

Суб’єкт виборчого 
процесу відповідно ЗУ 

«Про вибори президента 
України» Кандидат на 

ППУ Новак Андрій 
Яремович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Зустріч з 
кандидатом на пост 
президента України 

Новаком А.Я. 

6000,00 

20. 13.03.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ГО «Танок Закарпаття» в 
особі голови правління 

Федьо Степана 
Миколайовича 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ 
танцювального 

колективу «Бліц» 
(Ужгород) 

2500,00 

21. 22.03.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ТОВ «Концертне 
агентство «Тур» в особі 
директора Шорошева 

Людмила Олександрівна 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ концерту 
скрипаля 

«Святослава 
Кондратіва» 

(Україна) 

5000,00 



22. 09.04.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ГО «Закарпатська 
федерація поул спорту та 
повітряної акробатики» в 
особі керівника Прокоп-

Цигика Брігітта 
Вільгільмовна 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ Відкритого 
чемпіонату 
повітряної 

акробатики поул 
спорту Сакура 2019 

7000,00 

23. 02.05.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава «Майстер 
та Маргарита» 

(Україна) 

4000,00 

24. 02.05.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава «Сільва» 
(Україна) 

4800,00 

25. 13.05.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

Первинна профспілкова 
організація студентів 
УЖНУ в особі голови 
Головчанського Р. В. 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ «МІС 
УЖНУ» 

3000,00 

26. 20.05.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Ужгородська дитяча 
школа мистецтв в особі 

директора Громової 
Наталії Борисівни 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Звітний концерт 
вихованців школи 

мистецтв (Ужгород) 

1,00 

27. 27.05.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Комунальний вищий 
навчальний заклад 

«Ужгородський коледж 
культури і мистецтв» ЗОР 
в особі директора Шетелі 

Наталії Іванівни 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Звітний концерт 
коледжу (Ужгород) 

1,00 



28. 27.05.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Комунальний вищий 
навчальний заклад 

«Ужгородський коледж 
культури і мистецтв» ЗОР 
в особі директора Шетелі 

Наталії Іванівни 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Показ дипломний 
робіт (Ужгород) 

1,00 

29. 12.06.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП ТОВ 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ» в 
особі керівника Сіденко 

Сергій Миколайович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ концерту 
«Петро Бампер і 
Сус» (Україна) 

5000,00 

30. 20.06.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

Юридичний факультет 
Ужгородського 
національного 

університету в особі 
декана Лазур Ярослав 

Володимирович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ – «День 
юриста» 

1,00 

31. 19.07.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ТОВ «Альянсшато» в 
особі керівника Волошина 

Олена Олександрівна 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ 
Національного 
Балету Грузії 
«Сухішвілі» 

8400,00 

32. 23.08.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Агшін Алієв Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Проведення 
комерційного 

заходу Виступу 
«MARUV» Україна 

5000,00 

33. 30.08.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Резнікова Ольга 
Євгенівна 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Проведення 
комерційного 

заходу – вистава 
«ТОЧКА G» 

«Україна» 

4800,00 



34. 30.08.2019 КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 

ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Карпенко Тарас 
Костянтинович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Проведення 
комерційного 

заходу – виступ 
«METALIKA» 

(Україна) 

5000,00 

35. №41 

09.09.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Резнікова Ольга 
Євгенівна 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ народної 
артистки України 

«Наталії 
Могилевської» 

6000,00 

36. №45 

13.09.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Департамент культури 
ЗОДА в особі директора 
Бабунич Оксани Юріївни 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ 
театрального 
фестивалю 

«Монологи над 
Ужем» 

5,20 

37. №46 

11.09.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Управління 
зовнішньоекономічних 
зв’язків, інвестицій та 

транскордонного 
співробітництва ЗОДА в 
особі начальника Мойш-

Шіман Ренати Василівни 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ «75 років 
Китайської 
Народної 

республіки» 

1,00 

38. №47 

18.09.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Івано-Франківський 
національний академічний 

гуцульський ансамбль 
пісні та танцю «Гуцулія» в 

особі директора-

художнього керівника 
Князевича Петра 

Михайловича 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ Івано-

Франківського 
національного 
академічного 
гуцульського 

ансамблю пісні та 
танцю «Гуцулія» 

5000,00 

39. №48 

25.09.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Білак Володимир 
Йосипович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ дитячої 
вистави «Холодне 

серце» 

4800,00 



40. №49 

04.10.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Бучак Сергій 
Володимирович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ театр 
гумору «VIP 

ТЕРНОПІЛЬ» 

4000,00 

41. №50 

04.10.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Громадська організація 
«Яскрава Країна» в особі 

голови правління 
Обласової Ольги Ігорівни 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ гала-

концерту 
переможців 
фестивалю 

«Яскрава Країна» 

2500,00 

42. №51 

30.09.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Нестеров Олександр 
Володимирович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава Київського 
театру «Чорний 

квадрат» 

4800,00 

43. №52 

30.09.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

Товариство «Перша 
концерт Агенція» в сосбі 

директора Феколіна 
Дениса Львовича 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ концерту 
«ЗЛАТА ОГНВИЧ» 

5000,00 

44. №53 

15.10.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі в.о. 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Донцов Олександр 
Володимирович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Концерт гурту «БЕЗ 
ОБМЕЖЕНЬ» 

5000,00 

45. №54 

21.10.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі в.о. 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

 

ФОП Чернилевська Тетяна 
Геннадіївна 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Виступ «Чоловіки 
за викликом» 

4000,00 



46. №55 

10.10.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі в.о. 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Ткаченко Юрій 
Кузьмін 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава «Ансамбль 
танцю України» ім. 
Павла Вірського» 

4000,00 

47. №56 

01.11.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Білак Володимир 
Йосипович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Концерт 
Закарпатського 
симфонічного 

оркестру та гурт 
«Арія» 

2500,00. 

48. №57 

07.11.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Філоненко Дмитро 
Анатолійович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава для дітей 
Київського театру 

«АЛАДІН» 

4800,00 

49. №58 

08.11.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Очеретяний Ігор 
Володимирович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Творча зустріч з 
молоддю Закарпаття 

письменник 
«Валерій Жидков» 

3000,00 

50. №59 

02.12.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

ФОП Білак Володимир 
Йосипович 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Концерт оркестру 
«Лео Бенд» (Львів) 

5000,00 

51. №60 

28.12.2019 

КУ Управління спільною 
власністю 

територіальних громад» 
ЗОР в особі першого 

заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний український музично-

драматичний театр імені братів 
Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» в особі директора 
Марюхнича В.В. 

Громадська організація 
«Товариство угорської 
культури Закарпаття» в 
особі голови Брензовича 

Василя Івановича 

Глядацького залу, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, площею 3500 кв. м., 
який розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Вистава «Шалений 
бригадир» 

Закарпатського 
обласного 

угорського театру 

4000,00 

 

 



Кількість трьохсторонніх 
договорів 

Сума нарахованої орендної 
плати, без ПДВ, грн 

Підлягає сплаті до 
обласного бюджету, 
грн 

Сплачено до обласного 
бюджету, грн 

Заборгованість щодо 
перерахування до обласного 
бюджету, грн 

51 199 110,20 99 555,10 0 99 55510 
 

 

Начальник відділу орендних відносин                                                                                                                         Г.Чорна 

 

 


