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We offer gorgeous, spacious, elegant, exclusive halls for your special occasion, business meeting, 
seminar, reception, wedding, birthday, evening party, etc.  Large or small, we can accommodate your 
group – our main hall can be transformed into a variety of configurations to suit your needs: 
full hall capacity is up to 300 persons and banquet hall capacity is up to 150 persons. 

The venue can be rented 
for a full or half day, or 
evening.  

Full hall feature high ceiling 
and amazing chandelier, 
fine painting, handsome 
furnishings, parquet floor, 
antique bathrooms. 

To accommodate you meeting needs, we can also provide the stage, pulpit, audio system, projector, 
screen, and even live music.  

Fantastic place for ballroom and perfect environment for lots of guests as it is for only compact group. 

We can assist you with hall decorations.  Floral arrangements add a finishing touch to your 
celebration. Fresh or artificial diverse colored bouquets, table, wall, candelabras and podium flowers. 

We offer decoration for the chairs and tables with luxurious fabrics (i.e. silk, organza, tulle) and 
mood-setting lighting for a desired atmosphere. 

HALLS  FOR RENT

ST.  VLADIMIR’S  UKRAINIAN  PARISH  CENTER 
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Пропонуємо вам розкішні, просторі, елегантні та ексклюзивні зали для проведення 
ділових зустрічей, семінарів, прийомів, весіль, днів народжень, вечірок, тощо.  Якою б не була 
ваша компанія, великою чи малою – наш великий зал можна розділяти за вашими потребами:  
місткість великого залу – до 300 осіб та місткість банкетного залу – до 150 осіб. 

Приміщення можна 
орендувати на цілий день, 
пів дня або вечір.  Зал 
оснащений високою сте-
лею, чудовою люстрою, 
витонченим живописом, 
гарно обмебльований з 
паркетною підлогою та 
античними лазничками. 

Для ваших зустрічей ми можемо додатково надати сцену, кафедру, аудіо систему, проектор, 
екран, та навіть живу музику.  

Фантастичне місце для танців та прекрасний простір, який вміщує багато людей, а також є 
комфортим для невеликої групи. 

Ми можемо допомогти з оздобленням залу.  Квіткові прикраси додають останній штрих вашому 
святкуванню. Свіжі та штучні квіти різноманітних кольорів, квіткові букети, оздоблення столів, 
стін, канделябрів та подіуму.  Пропонуємо прикраси чарівними тканинами (шовк, органза, тюль) 
та освітленням для задання бажаної атмосфери. 

ОРЕНДА ЗАЛІВ

УКРАЇНСЬКИЙ  ПАРАФІЯЛЬНИЙ  ЦЕНТР 
СВ.  ВОЛОДИМИРА 


