Інформація про позитивні результати роботи органів
приватизації та діяльності власників
приватизованого майна в процесі виконання
умов договорів купівлі-продажу
ТОВ „Одеський культурний центр”
м. Одеса

Директор підприємства – Журавель Михайло Дмитрович
Орган приватизації –
Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Одеській області

14.06.2004 р. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській
області уклало з ВАТ „Реставратор” договір купівлі-продажу
об`єкта соціальної сфери державної власності - „Клуб”, який
знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2-б.
Покупець зробив капітальний ремонт придбаного об`єкта
соціальної сфери. Загальний обсяг витрат на ремонт становив
понад 10 175,036 тис. грн. На базі відремонтованого
приміщення клубу з метою проведення культурних заходів,
театральної та концертної діяльності створено 10 жовтня 2008 р.
„Одеській культурний центр” (ОКЦ).

Одеський культурний центр –
це комплекс, що складається з концертного залу
на 530 місць із сучасними системами освітлення
та акустики, безліччю прилеглих приміщень,
необхідних для підготовки артистів до виступу,
конференц-залів, бару-ресторану, готельних
номерів. ОКЦ має на меті популяризацію
театрального мистецтва, піднесення
культурного рівня, створення духовно-моральних
цінностей сучасного покоління, що набуває
особливого значення у час інформаційних
технологій.
2009 рік був періодом становлення ОКЦ. Безпосередньо діяльність центр
розпочав з червня 2009 року. На його сцені проводяться спектаклі за участю
професійних колективів з України, Росії, Молдови, Білорусі, різноманітні
концертні програми за участю зірок вітчизняного і зарубіжного шоу-бізнесу,
виступають професійні та аматорські колективи.

Ось лише неповний перелік культурних заходів,
які відбулися:
18,20 червня 2009 р. - прем`єра драми „Гість”.
У жовтні 2009 р. - концерт Юрія Наумова –
легенди російського блюзу.
У листопаді 2009 року - театральний фестиваль
„Молоко-2009”, на який прибуло 10 театральних
колективів з Києва, Харкова, Львову, Рівного.
З 8 по 11 січня 2010 р. в Одеському культурному
центрі - проект „Суперзірка” телеканалу „1+1”.
21 січня 2010 р. – єврейська комедія „Пригоди
Царя Соломона”.
23 січня 2010 р. – комедія „Вечеря з телепнем”
Харківського театру.
У березні 2010 та 2011 р.р. - Одеський вокальнохореографічний фестиваль дитячих творчих
колективів.
З 20 по 25 липня на базі ОКЦ відбувся
міжнародний театральний фестиваль „Молоко”.

Керівництво ОКЦ працює у напрямку збільшення різноманітних
культурних заходів. Крім того, на базі ОКЦ проводяться конференції,
семінари, майстер-класи за різними напрямками.
Місто Одеса залишається великим промисловим і торговельним
центром України, а також має давні культурні традиції, завдяки яким
отримало світову популярність. Культурне життя міста - це унікальне
поєднання художніх, артистичних та поетичних течій.

Як бачимо, приватизація
об`єктів соціальної сфери
має велике значення саме в
Одеському регіоні.

