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Історія Одеси не схожа на історію інших міст 
України. Одесу будували, зводили, розвивали та 
прикрашали велика кількість народностей.  



Історія та сучасність Одеської гавані 



Історія Одеської затоки 



Одеса – морські ворота України 



Одеса займає вигідне географічне положення не 
тільки в Україні, а й на Євроазіатському 

континенті в цілому.  

 



Одеса – відкрите європейське місто 

• 23 міста-побратима 
 

• 14 міст-партнерів 
 

• 8 генеральних консульств 
 

• 5 почесних консульств 
 

• Співробітництво із Світовим  
банком, ЄБРР, Міжнародною 

фінансовою корпорацією IFC, GIZ, 
USAID 

 
• Створений Всесвітній клуб Одеситів 



Одеса – південна столиця України 



Одеса – мультикультурна столиця України 

• В Одесі проживають представники 
130 національностей  

 
• 9 театрів, включаючи всесвітньо 
відомий Одеський театр опери та 

балету 
 

• Більше 50 музеїв, включаючи музей 
сучасного мистецтва, музей 

контрабанди та ін. 
 

• Більш ніж 10 арт-галерей та 
картинних галерей 

 
• 11 національних культурних центрів 

 
 



Карта Одеських національностей 



Одеса – освітній центр 

• 18 вищих навчальних закладів; 
• Музична школа для обдарованих дітей 
ім. П. Столярського; 
• Проведення «Odessa Smart Forum»; 
• Проведення різних наукових 
конференцій. 



Проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, 
семінарів з проблем музично-естетичного 

виховання 



В Одесі активно розвиваються всі види туризму 



Одеса – центр культурно-пізнавального туризму 



Одеса – місто, яке відвідують круглий рік 



Одесса – центр подієвого туризму 

Більш ніж 1000 культурних заходів, з них 
більш ніж 200 фестивалів. 



Створення 
узагальненого 

календаря подій та 
фестивалів, що 

включає більше 1000 
заходів 



В Одесі створений  
Фестивальний центр 



Фестивальні проекти: 
 

• Фестиваль театральних премьєр 



• ODESSA LIGHT FEST 
 



• Фестиваль «Руде місто» 
вперше в Україні 



• Фестиваль «Свято полуниці» 



Встановлений Національний Рекорд України 



• Фестиваль «Кавунний рай» 



• Фестиваль «Яблучний уікенд» 



• Фестиваль «Свято гарбуза» 



 Міжнародний фестиваль відеоблогерів 
VIDEODESSA 



 Одеський міжнародний фестиваль 
історичної реконструкції 

середньовіччя «Порохова вежа» 
 



 

 
• Всеукраїнський Архітектурний фестиваль 

“PROSTONEBA” 



Фестиваль “Odessa Classics” 



Проведення Фестивалю фестивалів «Хочу до Одеси» 



Проведення міжнародного конкурсу краси 
«Miss Tourism International» 

 



Презентація м. Одеси 
на Eurovision Village 



«Гуморина 2017» в Одесі 



Міжнародний  
фестиваль клоунів та мімів 

«Комедіада» 



Одеський міжнародний 
кінофестиваль 



Міжнародний Джазовий фестиваль 
«Джаз - фест» 

 



Міжнародний книжковий ярмарок 
«Зелена хвиля» 

 



Одеський Корнейчуковський  
фестиваль дитячої літератури 



Вишиванковий фестиваль 



Святкування Дня міста 
 



Міжнародний фестиваль  
«Золоті скрипки Одеси» 



Покращується інфраструктура міста 



Благоустрій парків та скверів м. Одеси 
•Встановлення точок доступу WiFi; 
•Проведення різних фестивалів та книжкових ярмарків 



Проводиться реконструкція парку «Стамбульський», а 
також запланована реконструкція парку «Грецький» 



Відкриття нових імен на Алеї зірок Одеси 
 
 



Відкрито нові об'єкти показу 
Музей – квартира Леоніда Утьосова 



 

Дворик музею–квартири Леоніда Утьосова 



Експозиція музею історії судноплавства 



Віртуальний музей вулиці Дерибасівська 



Створено та впроваджено екскурсійний 
маршрут у форматі 3D 



Туристичний сайт міста odessatourism.org 



Мобільний додаток «Путівник  Одесою» 



Нова поліграфічна продукція 
(зокрема німецькою та китайською мовами) 



Черговий випуск журналу «Мистецький простір Одеси»  



Проект «Одеса їде в гості» реалізовано в 11 містах 6 країн 

• 20-23 березня - м. Женева (Швейцарія); 

• 7-8 квітня - м. Вінниця (Україна); 

• 28 квітня-7 травня - м. Регенсбург (ФРН); 

• 1-6 травня– м. Бремерхафен (ФРН); 

• 20-22 травня - м. Рівне (Україна); 

• 4-5 червня - м. Кишинів (Молдова); 

• 20 - 21 червня - м. Київ (Україна);  

• 12-19 липня- м. Брест та м. Дуарнене 
(Франція);  

• 23-30 липня – м. Єреван (Вірменія); 

• 21-24 вересня – м. Чернігів (Україна).  

 

 

 



Соціальна реклама Одеси в великих містах України: 
Київ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Харків 



01.11.16 р. Одеса зустрічала 2-мільйонного туриста 



Міжнародний туристичний тиждень в Одесі 
 

18-29 квітня 2017 року 



Дата Назва Місце проведення 

18-19 квітня 
Підписання меморандуму між Одесою та Радою Європи щодо участі нашого міста у 

Національній мережі інтеркультурних міст України (ICC-UA). Зустріч місцевих 

координаторів Національної мережі інтеркультурних міст України 

 

Мала зала Одеської міської 

ради, 

пл. Думська, 1 

  

 

20-21 квітня 
Форум «Одеса-культурний HUB» 

Одеський літературний музей, 

вул. Ланжеронівська, 2 

21 квітня Церемонія урочистого відкриття скульптури «Крила ангела», яка була розроблена до 

20-річчя святкування Міжнародного Дня Чорного моря  

пляж Ланжерон, біля 

Дельфінарію «Немо» 

22-23 квітня 
Одеський туристичний фестиваль 

Одеська кіностудія, 

Французький бульвар, 33 

24-27 квітня Прес-тур для представників українських ЗМІ м. Одеса 

26-28 квітня Промо-тур для іноземних представників ЗМІ та туроператорів  м. Одеса 

 

26 квітня 
Засідання Ради туристичних міст та регіонів при Міністерстві економічного розвитку і 

торгівлі України 

Мала зала Одеської міської 

ради, 

пл. Думська, 1 

 

26 квітня Засідання Наукової Ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного 

розвитку і торгівлі України 

Мала зала Одеської міської 

ради, 

пл. Думська, 1 

Одеський національний 

економічний університет 

26-28 квітня Одеський туристичний бізнес-форум м. Одеса 

27-29 квітня 
Виставка «Індустрія гостинності» 

Одеський морський вокзал, 

вул. Приморська, 6 

Програма міжнародного туристичного тижня в м. Одесі 
 

18-29 квітня 2017 року 



Одеса – це місто, де на Вас завжди 
чекають! 



Одеська міська рада 
Департамент культури та 

туризму 
 

вул. Катерининська 14 
Одеса, 65026   

 
тел.: + 38 (048) 725-33-87                                                

факс: + 38 (048) 725-24-24 
tourism.dct@omr.odessa.ua 

www.odessatourism.org 
 

mailto:tourism.dct@omr.odessa.ua

