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14.06.2004 14.06.2004 рр. . РРегіональнеегіональне відділеннявідділення ФДМУФДМУ попо ОдеськійОдеській
областіобласті уклалоуклало зз ВАТВАТ „„РеставраторРеставратор”” договірдоговір купівлікупівлі--продажупродажу
обоб`̀єктаєкта соціальноїсоціальної сферисфери державноїдержавної власностівласності -- „„КлубКлуб””, , якийякий
знаходитьсязнаходиться заза адресоюадресою: : мм. . ОдесаОдеса, , вулвул. . ВасиляВасиля СтусаСтуса, 2, 2--бб..

ПокупецьПокупець зробивзробив капітальнийкапітальний ремонтремонт придбаногопридбаного обоб`̀єктаєкта
соціальноїсоціальної сферисфери. . ЗагальнийЗагальний обсягобсяг витратвитрат нана ремонтремонт становивстановив
понадпонад 1010 175,036 175,036 тистис. . грнгрн.  .  НаНа базібазі відремонтованоговідремонтованого
приміщенняприміщення клубуклубу зз метоюметою проведенняпроведення культурнихкультурних заходівзаходів, , 
театральноїтеатральної тата концертноїконцертної діяльностідіяльності створеностворено 10 10 жовтняжовтня 2008 2008 рр. . 
„„ОдеськійОдеській культурнийкультурний центрцентр”” ((ОКЦОКЦ).).



ОдеськийОдеський культурнийкультурний центрцентр ––
цеце комплекскомплекс, , щощо складаєтьсяскладається зз концертногоконцертного залузалу
нана 530 530 місцьмісць ізіз сучаснимисучасними системамисистемами освітленняосвітлення
тата акустикиакустики, , безліччюбезліччю прилеглихприлеглих приміщеньприміщень, , 
необхіднихнеобхідних длядля підготовкипідготовки артистівартистів додо виступувиступу, , 
конференцконференц--залівзалів, , барубару--ресторануресторану, , готельнихготельних
номерівномерів. . ОКЦОКЦ маємає нана метіметі популяризаціюпопуляризацію
театральноготеатрального мистецтвамистецтва, , піднесенняпіднесення
культурногокультурного рівнярівня, , створеннястворення духовнодуховно--моральнихморальних
цінностейцінностей сучасногосучасного поколінняпокоління, , щощо набуваєнабуває
особливогоособливого значеннязначення уу часчас інформаційнихінформаційних
технологійтехнологій..

2009 2009 рікрік бувбув періодомперіодом становленнястановлення ОКЦОКЦ. . БезпосередньоБезпосередньо діяльністьдіяльність центрцентр
розпочаврозпочав зз червнячервня 2009 2009 рокуроку. . НаНа йогойого сценісцені проводятьсяпроводяться спектакліспектаклі заза участюучастю
професійнихпрофесійних колективівколективів зз УкраїниУкраїни, , РосіїРосії, , МолдовиМолдови, , БілорусіБілорусі, , різноманітнірізноманітні
концертніконцертні програмипрограми заза участюучастю зірокзірок вітчизняноговітчизняного іі зарубіжногозарубіжного шоушоу--бізнесубізнесу, , 
виступаютьвиступають професійніпрофесійні тата аматорськіаматорські колективиколективи..



ОсьОсь лишелише неповнийнеповний перелікперелік культурнихкультурних заходівзаходів, , 
якіякі відбулисявідбулися::

18,20 18,20 червнячервня 2009 2009 рр. . -- премпрем`̀єраєра драмидрами „„ГістьГість””..
УУ жовтніжовтні 2009 2009 рр. . -- концертконцерт ЮріяЮрія НаумоваНаумова ––

легендилегенди російськогоросійського блюзублюзу..
УУ листопаділистопаді 2009 2009 рокуроку -- театральнийтеатральний фестивальфестиваль

„„МолокоМолоко--20092009””, , нана якийякий прибулоприбуло 10 10 театральнихтеатральних
колективівколективів зз КиєваКиєва, , ХарковаХаркова, , ЛьвовуЛьвову, , РівногоРівного..

ЗЗ 8 8 попо 11 11 січнясічня 2010 2010 рр.  .  вв ОдеськомуОдеському культурномукультурному
центріцентрі -- проектпроект „„СуперзіркаСуперзірка”” телеканалутелеканалу „„1+11+1””..

21 21 січнясічня 2010 2010 рр. . –– єврейськаєврейська комедіякомедія „„ПригодиПригоди
ЦаряЦаря СоломонаСоломона””..

23 23 січнясічня 2010 2010 рр. . –– комедіякомедія „„ВечеряВечеря зз телепнемтелепнем””
ХарківськогоХарківського театрутеатру.   .   

УУ березніберезні 2010 2010 тата 2011 2011 рр..рр. . -- ОдеськийОдеський вокальновокально--
хореографічнийхореографічний фестивальфестиваль дитячихдитячих творчихтворчих
колективівколективів. . 

ЗЗ 20 20 попо 25 25 липнялипня нана базібазі ОКЦОКЦ відбувсявідбувся
міжнароднийміжнародний театральнийтеатральний фестивальфестиваль „„МолокоМолоко””..



КерівництвоКерівництво ОКЦОКЦ працюєпрацює уу напрямкунапрямку збільшеннязбільшення різноманітнихрізноманітних
культурнихкультурних заходівзаходів. . КрімКрім тоготого, , нана базібазі ОКЦОКЦ проводятьсяпроводяться конференціїконференції, , 
семінарисемінари, , майстермайстер--класикласи заза різнимирізними напрямкаминапрямками..

ММістоісто ОдесаОдеса залишаєтьсязалишається великимвеликим промисловимпромисловим іі торговельнимторговельним
центромцентром УкраїниУкраїни, , аа такожтакож маємає давнідавні культурнікультурні традиціїтрадиції, , завдякизавдяки якимяким
отрималоотримало світовусвітову популярністьпопулярність.. КультурнеКультурне життяжиття містаміста -- цеце унікальнеунікальне
поєднанняпоєднання художхудожніхніх, , артистичартистичнихних тата попоеетичтичннихих течійтечій..

ЯкЯк бачимобачимо, , приватизаціяприватизація
обоб`̀єктівєктів соціальноїсоціальної сферисфери
маємає великевелике значеннязначення самесаме вв
ОдеськомуОдеському регіонірегіоні. . 


