
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ

ПРО ОДЕСЬКУ ОБЛАСТЬ



На півночі та сході межує

з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською

областями, омивається водами Чорного моря, на 

півдні — з Румунією, на заході — із Молдовою. 

До складу області входить острів Зміїний.



Обласним центром області є місто Одеса.

Найбільшими містами є Білгород-

Дністровський, Одеса, Ізмаїл, Чорноморськ.

Герб області

Прапор області



ПРОМИСЛОВІСТЬ

Одеську промисловість неможливо уявити

без морського порту, який до речі один з

найбільших українських морських портів і

один із найбільших портів в 

басейні Чорного моря. І третій за кількістю

вантажообміну в Європі.



Провідною галуззю промислового комплексу Одеси є машинобудування і металообробка..

Найвідоміша продукція одеських машинобудівних підприємств - це крани великої

вантажопідйомності, тракторні плуги для всіх сільськогосподарських зон, холодильна апаратура, 

верстати з програмним керуванням, поліграфічна техніка, автогенне устаткування, гідравлічні

машини, сталеві канати і троси.



Одеська область славилася своїми виноградниками. Сучасними районами найбільшого поширення

промислового виноробства на Одещині культивуються 82 сорти винограду, в тому числі 42 технічних і

40 столових. 



Одещина є одним з найбільш туристичних регіонів України. Щорічно область відвідують тисячі

туристів, метою яких є відпочити, оздоровитись і помилуватись історико-архітектурними й

природними пам’ятками, зокрема, лікувальними є грязі Куяльницького та Хаджибейського лиману. 

Вони унікальні за своїм складом. Містять цілий комплекс різних речовин, які надають оздоровчий, 

тонізуючий і зміцнюючий ефект на організм людини.

Куяльницький лиман Хаджибейський лиман



На території області розташовано ряд великих об'єктів природно-заповідного фонду 

регіонального, національного і міжнародного масштабу. У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і

лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій зоні розташовані високоцінні й унікальні природні

комплекси, водно-болотні угіддя, екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який

має національне і міжнародне значення.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Обласним центром є місто Одеса

Лише почувши слово "Одеса", уява

малює нам картини найвідоміших

пам'яток прекрасного міста. Це, 

звичайно, Потьомкінські сходи з

"Дюком" на чолі, Оперний театр і

Тещин міст, Аркадія і

Дерибасівська, Привоз і Морвокзал.



Одеський національний академічний театр опери та балету є гордістю України, емблемою та 

візитною карткою Одеси. Він входить до п’ятірки найкращих театральних будівель світу. Вважається 

найстарішим оперним театром України, найкращим за акустикою, єдиним, де встановлений орган.



Потьомкінські сходи — відомі сходи в Одесі, що поєднують центр міста з гаванню та Морським

вокзалом.

На сьогодні сходи складаються зі 192 сходинок (спочатку їх було рівно двісті, проте при розширенні

порту вісім сходинок було засипано) і десяти прольотів. Довжина сходів — 142 метри, вони 

побудовані перспективно — їх нижня частина (довжиною 21,7 м) значно ширше верхньої частини

(12,5 м), завдяки чому при погляді зверху сходів складається враження однакової ширини протягом

всієї довжини сходів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%97


Під містом Одеса знаходиться неймовірна

мережа тунелів, яка вважається

найбільшою системою катакомб в світі. 

Заплутаний лабіринт ходів простягається на 

2500 кілометрів прямо під містом. Якщо всі

коридори витягнути в одну пряму лінію, то їх

довжини вистачить, щоб дістати до Парижа.



Одеса — українська столиця хорошого настрою. Щороку першого квітня в день сміху, тут 

проходить фестиваль гумору та сатири «Гуморина». Офіційно перше квітня в Одесі вихідний день.



Найбільші міста Одеської області:  Білгород-Дністровський, Одеса, Ізмаїл, Чорноморськ.



Ізмаїл — найбільший український порт на річці Дунай.

Ізмаїльський морський торговельний порт — державне підприємство у галузі морського

транспорту, це одна з яскравих візиток нашого унікального і самобутнього міста, це одне з

найдивовижніших місць де набагато цікавіше ніж в будь-якому музеї або на туристичному об'єкті. 

Спочатку здається, що це суцільний хаос, який складаються з портових кранів, залізниці, 

буксирів, суховантажів, прогулянкових катерів, яхт. Але, насправді, порт – це добре злагоджена

робота, яка функціонує за своїми правилами та законами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9


Місто Вилкове, яке знаходиться у межах дельти Дунаю на самісінькому півдні України, частенько 

полюбляють називати не інакше, як “українською Венецією”.Саме по собі місто досить контрастне. 

Умовно, воно поділене на кілька частин та має кілька основних вулиць - як земних, так і водних. 

Можна спочатку зробити пішу прогулянку по місцевих вуличках, адже це виглядає, як мінімум, 

незвично і нетипово. Вам доведеться ходити по невеличких збитих дерев'яних імпровізованих стежках 

чи то доріжках, та переходити туди-сюди по незліченній кількості мостів та містків. Щодо водних

прогулянок, тут справа трохи інакша. Пересуваються жителі по широких каналах, в основному, на 

моторних човнах. І, до речі, швидкісний режим у межі міста - не більше 20 км/год. 



В самому ж місці витоку Дунаю до Чорного моря прісна вода змішується з солоною, а тому тут 

водними потоками постійно намивається пісок на сушу. Таким чином, ця територія поступово 

збільшується у розмірах. Власне, тут і встановлений пам'ятний знак із символічною назвою 

“Нульовий кілометр”. Через збільшення острову, який місцеві гордо називають “наймолодшою 

сушею” або “місцем, де починається Україна», його щороку переносять далі до моря. Також місцеві 

кажуть, що, пройшовши повз цей знак, людина повністю скидає із себе негатив і таким чином 

«обнуляється», надихаючись до нових починань та звершень.



Білгород - Дністровська або Аккерманська фортеця – одна з наймогутніших та найцікавіших 

фортець Півдня. ЇЇ прекрасно збережені мури, що височіють над темними водами лиману, і нині 

вражають своєю величчю та неприступністю. Її стіни пережили не один десяток облог і штурмів. 

Білгород-Дністровський замок, як її ще називають, не раз змінював своїх господарів, а замість води, 

глибокі рови були заповнені тілами і кров’ю воїнів. Цей історичний та архітектурний пам’ятник 

світового значення обов’язковий для відвідування усіма, хто хоче ближче познайомитися з історією 

своєї країни.



Місто Чорноморськ (до 2016 року Іллічівськ), розташоване на узбережжі Чорного моря в 20-ти 

кілометрах від Одеси, є одним з найвідоміших портових і курортних міст України, єдине в країні має 

пляж, відзначений Блакитним прапором. 



Маяк – візитна картка будь-якого портового міста: смугасту червоно-білу вежу маяка Чорноморська 

можна побачити з будь-якої точки набережної. Він знаходиться на території одного з найбільших 

портів Одеської області – Чорноморського. Маяк почали будувати ще в 1965-му, а закінчили лише в 

2005-му, його висота – 19 метрів. Історія самого порту почалася у 1956 році, коли через зростаючі 

обсяги вантажопотоків на Чорному морі було вирішено  побудувати ще один порт в районі Сухого 

Лиману на південний захід від Одеси.



Острів Зміїний – це рай для тихого і спокійного відпочинку. Це чудове місце, щоб

відпочити від гамірного міста, де ви не зустрінете практично нікого з туристів у звичному

розумінні цього слова. Острів Зміїний – це свого роду можливість відчути себе Робінзоном

Крузо в Україні.



Острів славиться своєю фауною – він служить зупинкою для перелітних птахів. Весною можна

побачити до 200 видів різноманітних птахів, близько 30 з яких – у Червоній книзі України. Для 

збереження їх природного ареалу поширення на острові та прилеглій акваторії був організований

заказник загальнодержавного значення «Острів Зміїний».



Люди, що прославили Одеську область 

Михайло Жванецький —

письменник-сатирик, актор, 

телеведучий, народний артист 

України.

Борис Барський — український

режисер, актор, поет. Народний 

артист України. Учасник комік-трупи 

“Маски”.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0)


MÉLOVIN

(справжнє ім'я Костянтин Бочаров) 

— український співак, переможець

шостого сезону українського

вокального шоу “X-Фактор”, 

переможець другого сезону гіпершоу

“Маска”.

Ломаченко Василь 

— професійний боксер. Загалом переміг 12 

бійців за титул чемпіона світу. Дворазовий

чемпіон Олімпійських ігор. Заслужений

майстер спорту України. Найтитулованіший

український боксер

https://uk.wikipedia.org/wiki/X-%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D1%83,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81


Одеська область – одна з найколоритніших в 

країні! Подорож Одещиною можна порівняти з 

кількома поїздками за кордон, де буде якщо не 

все, то справді багато-чого: колоритна 

національна кухня, історичні цікавинки, море, 

пляжі, лавандові і макові поля, класні міські 

атракції та інше. 


