 
У зв’язку з проведенням гала-концерту буде припинено рух автотранспорту з 15.00 02 вересня 2017 року до 00.00 03 вересня 2017 року:
по вул. Приморській (від Військового узвозу до Польського узвозу);
по Карантинному узвозу (від вул. Канатної до Польського узвозу);
по вул. Леха Качинського (від вул. Грецької до вул. Дерибасівської);
	по Польському узвозу (від вул. Буніна до вул. Приморської);
по вул. Пушкінській (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської);
по вул. Рішельєвській (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської);
	по Військовому узвозу (від пров. Маяковського до вул. Приморської);


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо святкування Дня міста Одеси у 2017 році

№
з/п
Заходи
Місце проведення
Дата та час 
проведення
	

Одеське бієнале сучасного мистецтва
Одеський музей сучасного мистецтва
(вул. Леонтовича (Бєлінського), 5)

Одеський музей західного та східного мистецтва 
(вул. Пушкінська,9)

Одеський муніципальний музей особистих колекцій 
імені О.В. Блещунова 
(вул. Польська, 19)

Одеський історико-краєзнавчий музей
(вул. Гаванна, 4)

28 серпня – 30 вересня
2017 року
	

Дні Японії в Одесі в рамках святкування Дня міста:
	ХХІ фестиваль з гри Го «Одеса Золота»;


- фестиваль бойових мистецтв;



- проведення майстер-класів з ікебани, сумі-е, каліграфії, орігамі,  ханафуда; 

- знайомство з традиціями японської культури;

	презентація проекту «Японський сад»



Лідерсівський бул., 13 


Естрадний майданчик «Ракушка»
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(вул. Маразліївська, 1/4)

Соборна пл.


Міський сад


Думська пл.


25-27 серпня 2017 року 


26 серпня 2017 року
11.00-16.00


30 серпня 2017 року
11.00-16.00

01 вересня 2017 року
11.00-14.00

03 вересня 2017 року
11.00
	

Презентація ювілейного 70-го випуску альманаху «Дерибасівська – Рішельєвська»
Літературний музей
(вул. Ланжеронівська, 2)
29 серпня 2017 року
16.00
	

Культурологічний проект «Константинополь – Стамбул – Одеса: зв'язок часів і поколінь» 
Одеський Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир
(вул. Успенська, 4а)
30 серпня 2017 року
12.00
	

Фестиваль «Руде місто»
Приморський бул.
(біля пам’ятника 
Дюку де Рішельє), 
Міський сад
30 серпня 2017 року 
18.00-21.00
	

Привітання та святкові концерти для підопічних: 
- комунального підприємства «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району                        м. Одеси»;
- комунального підприємства «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району                        м. Одеси»;
- комунальної установи «Геріатричний дім милосердя ім. Святого цілителя Пантелеймона»



Вул. Генерала Бочарова, 28




Вул. Богдана                      Хмельницького, 62



Вул. Ясна, 6,
вул. Педагогічна, 24 

Вул. Героїв Крут, 12



31 серпня 2017 року
14.00



01 вересня 2017 року
12.00



01 вересня 2017 року
13.30

02 вересня 2017 року
12.30
	

День дитячого та юнацького кіно.
Прем'єра художнього фільму «Ох, уж эти деды»
Одеська кіностудія                             
(Французький бул., 33)
31 серпня 2017 року 
12.00-17.00
	

Відкриття планшетної фотовиставки до 110-річчя від дня народження визначного грецького поета і художника, двічі лауреата Першої державної премії Греції в галузі поезії Никоса Енгонопулоса
Філія Грецького Фонду Культури
(пров. Красний, 20)
31 серпня 2017 року 
16.00
	

Концерт Євгена Хмари та камерного оркестру Одеської обласної філармонії
Міський сад 
31 серпня 2017 року 
19.00
	

Єдиний тематичний урок «Одеса: історія, написана віками»
Загальноосвітні навчальні заклади міста
01-08 вересня 2017 року
за окремим графіком
	

Книжкові виставки, тематичні зустрічі, присвячені святкуванню Дня міста Одеси
Міські та шкільні бібліотеки міста
01-08 вересня 2017 року
	

Свято Суворовського району «З днем народження, місто миле, місто доброти!»:
- святкова концертна програма;
- виставка дитячої творчості «Тобі, Одесо, наша любов, талант та натхнення»;
- ігрові атракціони для дітей пільгового контингенту
Просп. Добровольського, 106-106а 
(територія скверу та майданчики біля будівель Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради та Будинку дитячої та юнацької творчості «Тоніка»)
01 вересня 2017 року
11.00
	

Урочисте відкриття фотовиставки, присвяченої 45-й річниці побратимських відносин між м. Одесою та м. Марселем (Франція)
Адміністративна будівля 
Одеської міської ради
(Думська пл., 1)

01 вересня 2017 року
12.00
	

Свято Київського району «Зі святом, кохане місто!»:
- святкова концертна програма за участю творчих колективів району;
- ярмарок виробів ужиткової творчості
Просп. Академіка Глушка, 2а 
(біля фонтану) 
01 вересня 2017 року

	

Свято Малиновського району «Одеса – мій дім, моя сім’я, моя доля»:
- святкова концертна програма за участю творчих колективів району;
- проведення творчих майстер-класів;
- відкриття автодрому 
ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)

01 вересня 2017 року 
14.30

	

Відкриття зеленої зони після реконструкції 
ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)
01 вересня 2017 року 
15.00
	

Проект «Одеса в старих фотографіях» 
Одеський музей західного та східного мистецтва 
(вул. Пушкінська, 9)

01-20 вересня 2017 року
відкриття
01 вересня 2017 року
15.00
	

Відзначення 40-річного ювілею Літературного музею 
Літературний музей
(вул. Ланжеронівська, 2)
01 вересня 2017 року
16.00
	

Концерт «В Одесі всі свої»
Міський сад
01 вересня 2017 року
19.00
	

Фестиваль світлових, архітектурних, проекційних технологій та інсталяцій «Odessa light fest»
Приморський бул.
(біля пам’ятника                                  Дюку де Рішельє),
 Думська пл., 
Театральна пл.,
Стамбульський парк 
01-03 вересня 2017 року 
	

Свято Приморського району «Ах, Одесо!»:
- святкова концертна програма за участю дитячих творчих колективів району;
- проведення творчих майстер-класів;
- виставка-ярмарок ужиткового           мистецтва
Дендропарк Перемоги
(просп. Шевченка, 14)
02-03 вересня 2017 року 

	

Традиційне покладання Почесними громадянами міста Одеси квітів до пам’ятників:
- Й.М. Дерибасу;
- Г.Г. Маразлі; 
- Отаману Головатому;
- М.С. Воронцову;
- Засновникам Одеси;
- Дюку де Рішельє



Вул. Дерибасівська,
Грецька пл.,
Старобазарний сквер,
Соборна пл.,
Катерининська пл., 
Приморський бул.
02 вересня 2017 року
09.00
	

Урочиста церемонія відкриття святкових заходів 

Думська пл.

02 вересня 2017 року
10.00
	

Фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва – виставки робіт та майстер-класи переможців міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси»
Приморський бул. 
02 вересня 2017 року
10.00-14.00
	

Проект освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» «Пізнай Піднебесну» 
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
02 вересня 2017 року
10.00-16.00
	

Проект «Одеський німецький трамвай»
Люстдорфська дор. – 
Старосінна пл.
02 вересня 2017 року
10.00-11.00
	

Проект «Містечко USAID»
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
02 вересня 2017 року
11.00
	

Урочисте відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси
Вул. Ланжеронівська
02 вересня 2017 року
12.00
	

Музично-розважальний захід «Трамвай щастя». Безкоштовне перевезення громадян трамвайним вагоном із концертно-розважальною програмою
Курортно-пляжний комплекс «Аркадія» – пл. Тираспольська
02 вересня 2017 року
13.00-17.00
	

Футбольний матч між багаторазовим чемпіоном України серед ветеранів              ФК «Рішельє» та збірною ветеранів футболу України 
Стадіон «Спартак»
(вул. Канатна, 79/1)
02 вересня 2017 року
14.00
	

Виступ муніципального філармонійного оркестру м. Амфілохії (Греція)
Міський сад
02 вересня 2017 року
16.00
	

Відкриття нової експозиції музею-квартири Леоніда Утьосова
Музей-квартира 
Леоніда Утьосова
(вул. Утьосова, 11, кв. 7)
02 вересня 2017 року
16.00
	

Загальноміський конкурс на краще виконання пісні про Одесу
Міський сад
02 вересня 2017 року
17.30
	

Відкриття стели Грецького парку 
Грецький парк
(Приморський бул., біля Воронцовської колонади)
02 вересня 2017 року
18.00
	

Рок-фестиваль «Пікейні жилети» пам’яті І. Ганькевича 
Концертна естрада «Вогні маяка»
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(вул. Маразліївська, 1/4)
02 вересня 2017 року
18.00-22.00
	

Гала-концерт на Потьомкінських сходах. Святковий феєрверк
Потьомкінські сходи
02 вересня 2017 року    19.00
	

Урочисте привітання міським головою Трухановим Г.Л. першого новонародженого та всіх немовлят у пологових будинках, які народились 2 вересня
Пологові будинки м. Одеси
03 вересня 2017 року
за окремим графіком
	

Товариський матч між «БІПА-Одеса» (Україна) і «Олімпіагос» (Греція), присвячений 25-річчю клубу           «БІПА-Одеса»
Універсальний спортивний комплекс «Одеса»
(пров. Високий, 17)
03 вересня 2017 року
13.30
	

Відкриття спортивного комплексу з екстремальних видів спорту

ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка

03 вересня 2017 року
14.00
	

Концерт пам’яті Юрія Кузнєцова 
Міський сад 
03 вересня 2017 року
19.00
	

Прем’єра фільму «Одесский подкидыш»
Кінотеатр «Сінема-Сіті»
ТРЦ «Середеьофонтанський»
(пров. Семафорний, 4) 
04 вересня 2017 року
18.00
	

«Любов і голуби» – виставка голубів та декоративної птиці
Парк Савицький

09 вересня 2017 року

У закладах культури

№
з/п

Заходи
Місце проведення
Дата та час 
проведення
Відповідальні

	

Традиційні концерти Національного Одеського філармонічного оркестру  до Дня міста «Odessa international»
Одеська обласна філармонія
(вул. Буніна, 15)
01-02 вересня 2017 року
19.00
Косяченко І.І.

	

Оперета «Біла акація»
Одеський академічний театр музичної комедії 
ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3)
01, 03 вересня 2017 року
18.30
Редько О.Г. 

	

Святковий концерт за участю артистів із Греції
Одеський національний академічний театр опери та балету
(пров. Чайковського, 1)
03 вересня 2017 року
19.00
Бумбарас П.



».

























