Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради
№883 від 29.07.08р.

Про результати роботи комісії з інвентаризації комплексів і пам’ятників
монументального мистецтва,  меморіальних та пам’ятних дошок

	Відповідно до п.п. 7 п. «а» ст. 30, п.п. 5 п. «б» ст. 31, п.п. 10 п. «б» ст. 32, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 01.11.2007 року «Про створення комісії з інвентаризації комплексів і пам’ятників монументального мистецтва,  меморіальних та пам’ятних дошок», з метою упорядкування питань обліку, підтримання та ефективного використання та пристосування комплексів та пам’ятників монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок, враховуючи пропозиції комісії з інвентаризації комплексів та пам’ятників монументального мистецтва,  меморіальних та пам’ятних дошок, що розташовані на території міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради 
В И Р І Ш И В: 
	1. Прийняти до відома інформацію начальника управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради Мещерякова В.М. про результати роботи  комісії з інвентаризації комплексів та пам’ятників монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок на території міста Одеси. 
2. Затвердити перелік комплексів і пам’ятників монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок, розташованих у м. Одесі, згідно з додатком. 
3. Управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради (Мещеряков В.М.) продовжити роботи з інвентаризації та формування переліку комплексів і пам’ятників монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок, розташованих у м. Одесі. Здійснювати підтримання у належному стані комплексів та пам’ятників монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок в рамках  коштів, виділених бюджетом міста.	
	4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

Міський голова                                                                        		Е. Гурвіц
Керуюча справами                                                                  		Т. Єршова
                                    
                                                                                                                                                                            
       														
Додаток 
до рішення виконавчого комітету                          
Одеської міської ради
№883 від 29.07.08р.



Перелік об’єктів монументального мистецтва, які розташовані
на території Київського району м. Одеси

№ п/п
Назва пам’ятника
Автор,
дата
встановлення
Місце розташування
(адреса)

технічний стан


примітка
1
Пам’ятник       
П.П.Шмідту
Ск. Андрєєв
1946 р.
вул.Амундсена,14 
(кол. рибколгосп ім.Шмідта)
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому від27.07.1971р. № 381)
2
Пам’ятник 
Т.Г.Шевченку
 
1955 р.
Санаторій МНС України «Одеський»
16 ст. В.Фонтану
 вул. Рибальська балка, 3 
потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984р.№ 652)
3
Пам’ятник 
Зої Космодем’янській 
1972 р.
санаторій «Люстдорф» 
вул. Зої Космодем’янської,1 
(Чорноморка)
потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984р.№ 652)

4
Пам’ятник 
Н. Оніловій
Ск. В.Князік, арх.
Давидович
1984 р.
Одеський професійний ліцей технологій та дизайну одягу 
вул. Невського, 39
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984р.№ 652)
5
Пам’ятник жертвам фашизму
Ачкасов
2004 р.
Люстдорфська дорога, 27

задовільний 

-
6
Пам’ятник «Викрадення Європи»

Ск. Токарев, арх. Чепелев
1994 р.
9 ст. В.Фонтану (сквер)
потребує
реставрації

-

7
Меморіал героїчної оборони Одеси Пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам,
загиблим  в
Афганістані           
(2 скульптурні 
композиції) 

1989 р.
Меморіал  героїчної оборони  Одеси.
Дача Ковалевського,150
задовільний 



-
8
Пам’ятник 
Б.Ф.Дерев’янку
Пам’ятний знак (2)
Ск. О.Князік
1999 р.
Площа 
ім. Бориса Дерев’янка
(пр-т Ак.Глушка,13)
задовільний 

-
9
Статуя „Христос, який іде на Голгофу

Єпархія                
пров. Маячний
(Дача Ковалевського)
задовільний 

-
10
Могила вченого богослова, професора університету О.Д.С.
Полторацького  М.О.

Єпархія 
пров. Маячний
(Дача Ковалевського)
задовільний 

-
11
Пам’ятник 
М.Горькому

Санаторій  
ім. Горького
Фонтанська дорога,165
задовільний 

-
12
Пам’ятний знак на честь 60-річчя героїчної оборони Одеси
2001 р.
Сквер 60-річчя героїчної оборони Одеси
задовільний 

-

13

Пам’ятник 
В.П. Глушку
Ск. О.Ковальов
1978р.

Просп. Ак. Глушка

задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984р.№ 652)



Перелік меморіальних та пам’ятних дощок,  
які розташовані  на території Київського району

№
На честь кого (чого) встановлено
Місце розташування 
(адреса)
Технічний 
стан
1.
поетесі Г.А. Горенко - Ахматовій
пров. Кришталевий, 1 ріг Фонтанської дороги
задовільний
2.
Герою Радянського Союзу
Кондрашину А.К.
Фонтанська дорога, 20/4
задовільний
3.
Герою Радянського Союзу, Контр-адміралу Луніну М.О.
вул. Луніна,6

задовільний
4. 
барельєф Шкляруку П.

вул. Шклярука, 4
відсутній
5.
герою-комсомольцю Шкляруку П.
вул. Шклярука, 1

задовільний
6.
першій жінці льотчику-космонавту, Герою Радянського Союзу
Терешковій В.В.
вул. Терешкової ,1
задовільний
7. 
льотчику-космонавту, Герою Радянського Союзу
Комарову В.М.
вул. Комарова,2
задовільний
8.
видатному вченому, академіку АН УРСР Полуектову М.С.
Люстдорфська дорога, 86
задовільний
9. 
члену-кореспонденту АН України Назаренко В.А.
-ІІ-
задовільний
10.
видатному вченому, академіку АН УРСР Богатському О.В.
-ІІ-
задовільний
11.
на честь  побратима м. Одеси
міста Варни (Болгарія)
вул. Варненська,1 
вул. Варненська, 11
задовільний
12.
Пам’ятний знак Герою Радянського Союзу Петрову 
вул. Генерала Петрова,1
відсутній
13.
Барельєф Герою Радянського Союзу Петрову
вул. Генерала Петрова,1
задовільний
14.
Маршалу Радянського Союзу 
Жукову Г.К.
просп. Маршала Жукова, 5а
задовільний
15.
радянським письменникам-сатирикам Ільфу І. та Петрову Є.
вул. Ільфа та Петрова, 13а 
(ЗОШ № 80) 
задовільний
16.
пам’ятний знак на честь колишньої церкви рівноапостольних Костянтина та Олени
вул. Дача Ковалевського, 16
задовільний



Перелік об’єктів монументального мистецтва,
які розташовані  на території Малиновського району

№ п/п
Назва пам’ятника 
Автор,
дата
встановлення
Місце розташування
(адреса)
Технічний 
стан
Примітка
1.
Пам’ятник  робітникам-воїнам, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни.

вул. Балківська,130
ВАТ  ”Точмаш”

задовільний

-
2.
Пам’ятник  робітникам-воїнам, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни.
Вст. 1975 р.
вул.Желябова,4
ВАТ „Одеський завод поршневих кілець”
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконком від 25.12.1984 р.№ 652)
3.
Пам’ятник робітникам-воїнам заводу у сквері Січневого повстання(тепер (ВАТ ХК „Краян”), загиблих у роки ВВВ
Вст. 1959 р.
пл. Олексіївська, 2
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому від27.07.1971р. № 381)

4.
Пам’ятник робітникам-воїнам заводу шкіряного об’єднання, загиблим у роки ВВВ
Вст. 1965 р.
вул. Дальницька, 44
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконком від 25.12.1984 р.№ 652)

5.
Пам’ятник робітникам-воїнам заводу „Холодмаш”, загиблим у роки ВВВ
Вст. 1970 р.
вул. Головківська, 57
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконком від 25.12.1984 р.№ 652)


6.
Пам’ятник робітникам-воїнам селекційного інституту, загиблим у роки ВВВ
1972 р.
Овідіопольська дорога, 3
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконком від 25.12.1984 р.№ 652)

7.
Пам’ятник 
І.В. Мічуріну

Овідіопольська дорога, 3
задовільний
-
8.
Пам’ятник робітникам-воїнам олійно-екстраційного заводу, загиблих у роки ВВВ
вст. 1965 р.
вул. Мечникова ,132
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому від27.07.1971р. № 381)
9.
Пам’ятник робітникам-воїнам консервного заводу, загиблим у роки ВВВ
вст. 1965 р.
пров. Високий ,22
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому від27.07.1971р. № 381)
10.
Пам’ятник жертвам фашизму (на
колишньому стрільбищі були страчені підпільники, партизани, євреї, заручники)
ск. С.Голованов арх. В.Лобков, 1975 р.

вул. Космонавтів,17-а
Парк ім. Горького

задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконком від 25.12.1984 р.№ 652)

11.
Пам’ятник М.Горькому 

ск. О.Князік, арх. В.Голод, 1972 р.
вул. Космонавтів,17-а
Парк ім. Горького
(біля кінотеатру «Москва»)

задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
12.
Пам’ятник герою льотчику Н.Гастелло

вул. Гастелло,92
задовільний
-
13.
Пам’ятник льотчикам 69-го авіаполку

Ск. В.Патров, М.Єременко, арх.
ВМироненко
1982 р.
5 ст. Фонтанської  дороги
Фонтанська дорога ріг 
пр. Адміральського
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
14.
Пам’ятник капітану Гаврікову

Тираспольське шосе, 2
задовільний
-
15.
Пам’ятник  гетьману Богдану Хмельницькому

вул. Б. Хмельницького ріг 
вул. Мечникова
ремонт плитки біля пам’ятника
-
16.
Пам’ятник жертвам холокоста та в’язнів гетто

Ск. Зураб Церетелі, арх. В.Глазирін
Прохоровський сквер
задовільний
-
17.
Пам’ятник танк „НІ”

Серединський сквер
задовільний
-
18.
Пам’ятний знак на місці, де у 1941-44 рр. фашисти розстрілювали радянських воїнів та мирних громадян
Арх. А.Мелехов, інж.            Садурський
вул. Малиновського,71/1
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому         
від 25.12.1984 р.№ 652)


19.
Пам’ятник доблесті російських воїнів у русько-турецькій війні 1877-1878 рр.
 (металева огорожа зі стволів батарейних гармат, які брали участь у
русько-турецькій війні 1877-1878 рр., виготовлених на Обухівському заводі)
проект:
ск. Б.Едуардс, 1914 р.

Фонтанська дорога, 4-10
(4 ст. В.Фонтану)
огорожа території
інституту сухопутних військ
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому         
від 25.12.1984 р.№ 652)


20.
Пам’ятник А.О.Нілусу – першому начальнику Одеського артилерійського Сергієвського училища.

Фонтанська дорога, 4-10
(4 ст. В.Фонтану)
територія
інституту сухопутних військ
задовільний

21.
Пам’ятник Великому князю Костянтину Романову

ск. О.Токарєв, 1999 р.
Фонтанська дорога, 4-10
(4 ст. В.Фонтану)
територія
інституту сухопутних військ
задовільний

22.
Пам’ятні знаки-стели

Фонтанська дорога, 4-10
(4 ст. В.Фонтану)
територія
інституту сухопутних військ

задовільний

23.
Пам’ятник В.І.Леніну

ск. М.Манізер, арх. І.Розін, Ю.Лапін, М.Волков
(перенес. 2007 р.)
вул. В.Стуса ріг    
вул. Мельницької
парк  ім. Ленінського комсомолу
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому         
від27.07.1971 р. № 381)

24.
Пам’ятник (ворота) на місці страти в ніч з 1 на 2 березня 1919 р. англо-французькими інтервентами членів „Іноземної колегії обласного комітету КП(б)У”

Люстдорфська дорога,5-9
Сквер на місці Єврейського кладовища
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому         
від 27.07.1971 р.№ 381)

25.
Пам’ятник А.В.Іванову

ск. К.Літвак, 1961 р.

вул. Михайлівська, 2
завод металевих виробів
ім. Іванова
Потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому         
від 27.07.1971 р.№ 381)


Перелік меморіальних та пам’ятних дощок,  
які розташовані  на території Малиновського району


№ п/п
На честь кого (чого) встановлено:
Місце розташування
Технічний стан
1
пам’яті Маршала Малиновського
вул.Малиновського,1

задовільний

2
пам’яті Генерала армії Петрова І.Є.
вул. Ген. Петрова,76

задовільний

3
знак на честь формування на базі Одеського аеропорту південно-західної особливої авіа - групи ЦПФ

Центральний аеропорт
(пам’ятка історії)
задовільний


4
герою льотчику Єфімову М.М.

вул. Єфімова,2
обновити надпис
5
льотчику космонавту СРСР, Герою Радянського Союзу Добровольському Г.Т.

вул. Герцена, 5
задовільний
6
будинок залізничного технікуму, де проходив навчання льотчик М.М.Єфімов

пл. Алексєєвська, 17
(пам’ятка історії)
задовільний

7
герою громадянської війни – 
Щорсу М.О.
вул. Щорса, 6
(приватний будинок)

задовільний

8
герою громадянської війни – Щорсу М.О.
вул. Щорса, 148/1

задовільний

9
пам’яті першого директора хлібозаводу 
№ 4  Касьянова Е.Г.

вул. Ген. Петрова, 14

добрий

10
на честь Героїв Радянського Союзу 
Білоусова Л.Г. і Білоуса В.Н.

вул. Косовська, 2
(на території заводу «Краян»)
задовільний

11
на честь Героя Радянського Союзу 
Орлікова О.М.
вул. Косовська, 2
(на території заводу «Краян»)
задовільний

12
історичне місце, де під час оборони Одеси був сформований 56 корпусний артполк

вул. Я. Бреуса, 59
(СШ № 8)
(пам’ятка історії)
задовільний

13
на честь Героя Радянського Союзу 
Бреуса Я.Г.
вул. Я. Бреуса, 59
(СШ № 8)
(пам’ятка історії)
задовільний

14
вченому-хіміку, учаснику підпільної боротьби в період Великої вітчизняної війни 
Лопатто Е.К.

вул. М’ясоєдовська, 11

задовільний


15
чемпіонці ХХ Олімпійських ігор  Рябчинській Ю.

вул. Запорізька ,15

добрий

16
воїну – інтернаціоналісту Коровітову П.О.
вул. Комітетська, 5, (ЗОШ № 60)
(пам’ятка історії)

добрий

17
будинок, у якому в дні героїчної оборони Одеси працював Одеський облвиконком

вул. Комітетська, 5, (ЗОШ № 60)
(пам’ятка історії)
добрий

18
воїну – інтернаціоналісту  
Кожевникову А.В. 

просп. Адміральський, 32 (ЗОШ № 4)

добрий

19
воїну – інтернаціоналісту 
Пономаренку В.О.

вул. Літакова (Самолетная), 5 
(ЗОШ № 45)

добрий

20
воїну – інтернаціоналісту Голубченку В.О.

вул. Дальницька,58 
(ЗОШ № 120)

добрий

21
воїну – інтернаціоналісту Бевзу І.А.

вул. Обнорського, 56
(ЗОШ № 130)

добрий

22
воїну – інтернаціоналісту Акчуріну А.І. 

вул. Ак.Філатова, 23-б
(ЗОШ № 25)
задовільний

23
воїну – інтернаціоналісту Фоміну Г.Г.

вул. Ак.Філатова, 23-б
(ЗОШ № 25)

задовільний

24
вченому-селекціонеру, Герою Соціалістичної праці Гаркавому П.Ф.

Овідіопольська дорога, 3 

задовільний

25
вченому-селекціонеру, Герою Соціалістичної праці Кириченку Ф.Г.

Овідіопольська дорога, 3 

задовільний

26
засновнику Селекційного інституту, академіку АН УССР Сапегіну А.А.

Овідіопольська дорога, 3 

задовільний

27
вченому-селекціонеру Долгушину Д.О.

Овідіопольська дорога, 3 

обновити надпис
28
робітникам-воїнам Селекційного інституту
Овідіопольська дорога, 3 

задовільний

29
Чемпіону СРСР Толмачьову І.Г.

вул. Михайлівська, 18 (ДЮСШ)
задовільний
30
заслуженому тренеру України з дзюдо Матюшенку А.О.

вул. Михайлівська, 29
(ДЮСШ № 4)

добрий

31
історичне місце, на якому містився будинок бойового штабу комсомолу м. Одеси (1918р.) та бойовий штаб обласного підпільного комітету КП/б/у (1918-1920рр.)

вул. Болгарська, 63
задовільний
32
історичне місце, де у 1941-1944рр. були розстріляні сотні радянських патріотів одеського підпілля та партизанських загонів

вул. Космонавтів,4
задовільний
33
будинок, де жив визначний керівник Одеських більшовиків, один з керівників Червоної гвардії П.П. Мізікевич

вул. Степова,27
(пам’ятка історії)
задовільний
34
командиру 44 Гвардійської Одеської артилерійської бригади, Гвардії полковнику Соколову І.О.

вул. Суднобудівна, 21
(пам’ятка історії)
задовільний
35
на честь першого публічного польоту руського льотчика Єфімова М.Н.

Фонтанська дорога, 6
 (іподром)
( пам’ятка історії)
задовільний
36
на честь 25-ї стрілецької дивізії 
ім. В.І. Чапаєва

вул. 25-ї Чапаєвської 
дивізії, 6
задовільний
37
герою-льотчику Авілову М.М.
вул. В.Стуса, 10
(школа)
(пам’ятка історії)

37
історичне місце, де 9 квітня 1944р. партизани розгромили колону німецько-фашистських військ

вул. Млинова, 31
(дріжджовий завод)
(пам’ятка історії)
задовільний
38
будинок, де у 1941р. під час героїчної оборони м. Одеси працював Одеський міськвиконком

вул. Картамишевська, 10
(пам’ятка історії)
обновити надпис
39
руському поету Домріну В.

вул. Прохоровська, 1
задовільний



Перелік об’єктів монументального мистецтва, які розташовані
на території Приморського району м. Одеси


№ п/п
Назва пам’ятника
Автор ,
дата
встановлення
Місце розташування
(адреса)

технічний стан


примітка
1
Пам’ятник       
І.Франку
2006 р.
Олександрівський проспект
 
задовільний 

-
2
Меморіал захисникам правопорядку
 
Ск. О.Князік,  арх.В.Глазирін
1997 р.
Олександрівський проспект 
задовільний 

-
3
Пам’ятник 
А.Міцкевичу 
Ск. О.Князік,  арх.
М.Мурманов

Олександрівський проспект

задовільний 

-
4
Пам’ятний знак – плита на місці масових страт під час фашистської окупації м. Одеси у 1941-1944 рр.
1992 р.
Олександрівський проспект

задовільний 


-
5
Пам’ятник 
отаману Головатому

Ск. О.Токарєв, арх.В.Глазирін
2000 р.
Олександрівський проспект
Старобазарний сквер
задовільний 

-
6
Пам’ятник  морякам-потьомкінцям
Ск.В.Богданов, арх. Ю. Лапін
1965 р.
2007 р.
Польський узвіз,1
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
від 27.07.1971 р.№ 381)
7
Скульптурна група „Петя і Гаврик”

Ск.М.Степанов
1988 р.
Площа В.Холодної
задовільний 

-

8
Пам’ятник 
М.Томасу

Ск. Нарузецький,
арх.Безчастнов
1982 р.
Італійський бульвар
сквер ім. Томаса
потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
9
Пам’ятник 
„Спартак”
Ск. О.Князік
1988 р.
Італійський бульвар
стадіон „Спартак”

задовільний 

-
10
Скульптурна група „Лаокоон”
Ск. родоської школи, копія (1870 р.) -Карл Черван
вст. 1928 р.
Думська площа
(біля Археологічного музею)
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
11
Пушка з військового англійського фрегату „Тигр”, який бомбардував      м.Одесу 10 квітня 1854 року

Арх. В.Кундерт
    вст. 1904 р.
Думська площа,
Приморський бульвар
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
12
Пам’ятник 
О.С.Пушкіну
Ск.Полонська, арх. Васильєв
1889 р.
Приморський бульвар
задовільний 
Пам’ятка (Наказ МКТ від 15.06.99р. № 393, рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)

13
Пам’ятник М.С.Воронцову
Ск. Ф.Бруггер, арх. Ф.Боффо
1863 р.
Соборна площа
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)

14
Пам’ятник герцогу А.Е. де Рішельє
Ск. І.Мартос, арх.
А.Мельников
1828 р.
Приморський бульвар
задовільний 
Пам’ятка (Наказ МКТ від 15.06.99р. № 393, рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)

15
Пам’ятник Л.Утьосову
Ск. О.Токарєв, арх.В.Глазирін
2000 р.

Міський сад
вул. Дерибасівська
задовільний 

-
16
Пам’ятник Л.Уточкіну
Ск. О.Токарєв
2001 р.
вул. Дерибасівська,22
на сходах кінотеатру „Уточкіно”
задовільний 

-
17
Скульптури 
„Лев” і „Левиця”
Ск. А.Кен (Франція)
1854 р., 1927 р.
Міський сад
вул. Дерибасівська
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
18
Пам’ятник воїнам-кінематографістам
Ск.
А.Соловйов, арх. В.Очаковський
1970 р.
Французький бульвар, 33
Одеська кіностудія
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
19
Пам’ятник А.М.Бучмі
Ск. А.Соловйов
1976 р.
Французький бульвар, 33
Одеська кіностудія
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому від 25.12.1984 р. № 652)

20
Пам’ятник М.І.Пирогову
1960 р.
вул. Пироговська, 2
госпіталь № 411
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
21
Пам’ятник жертвам Чорнобиля
Ск. О.Князік арх.В.Глазирін
1994 р.
Олександрівський проспект
задовільний 

-
22
Пам’ятник П.Тарану 
і робітникам олійножиркомбіна-ту, загиблим на
фронтах ВВВ
Ск. Т.Суд’їна, арх.
Б.Давидович
1979 р.
вул. Середньофонтанська, 16
Олійножиркомбінат
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)

23
Пам’ятник робітникам заводу „Стальканат”, загиблим у Великій Вітчизняній війні
1965 р.
вул. Водопровідна,16
територія заводу „Стальканат”
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)



24
Пам’ятник робітникам Одеського трамвайно-тролейбусного управління, загиблим у боротьбі з фашистськими загарбниками 
Арх. В.Фельдштейн
1965 р.
вул. Водопровідна, 1 біля 
КП „Одесміськелектротранс”
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)





25
Обеліск місту-герою Одесі 
„Крила Перемоги”
Меморіальні дошки з іменами Героїв Радянського Союзу
Ск.М.Коніщев арх. В.Мироненко, В.Корогоз, В.Шинкаренко
1985 р.
Площа 10-го Квітня
задовільний 


-
26
Пам’ятний знак на честь 60-річчя визволення              м. Одеси від фашистських загарбників
10 квітня 
2004 року
Дендропарк „Перемоги”,
проспект Шевченка
задовільний 
Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
27
Пам’ятник Степану Джевецькому
Ск. О.Копйов
2004 р.
Дендропарк „Перемоги”,
проспект Шевченка
задовільний 

-
28
Пам’ятний знак на честь неділі дружби трудящих Одеської та Чонградської областей
1978 р
Фонтанська дорога
ріг вул. Сегедської
задовільний 

-


29
Пам’ятник В.П.Філатову
Ск.
О.Ковальов
1967 р.
Французький бульвар, 49/51
НДІ ім. Філатова
задовільний 
Пам’ятка (Наказ МКТ від 15.06.99р. № 393, рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
30
Пам’ятник засновникам слов’янської азбуки Кирилу та Мефодію
Ск. В.Василєв, арх. Ю.Ребенок
2007 р.
Французький бульвар, 24/26
ОНУ ім. Мечникова
(гуманітарн. корпус)

задовільний 

-
31
Пам’ятники 
Францу де Волану  і
Йосипу де Рибасу

Ск. П.Кравченко
1996 р.
Митна площа. Одеський порт
задовільний 

-
32
Пам’ятник робітникам Одеського порту, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни
Ск.
С.Голованов, арх. В.Мироненко
1970 р.
Митна площа. Одеський порт
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
33
Пам’ятник робочим
Одеського порту

Митна площа. Одеський порт

задовільний 
-
34
Пам’ятник „Дружина моряка”
Ск. О.Токарєв
Морський вокзал
задовільний 
-
35
„Золоте дитя”
Ск. Е.Неізвесний
1995 р.

Морський вокзал
задовільний 

-
36
Пам’ятник Г.Вакуленчуку
Ск.
О.Ковальов, арх. В.Гнездилов
1958 р.
Митна площа
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
37
Скульптурна композиція „Пам’ятник апельсину”

Ск. О.Токарєв, арх.В.Глазирін
перенес.2007р.
Бульвар Мистецтв

задовільний 

-
38
Пам’ятник викладачам, студентам, співробітникам Одеського електротехнічного інституту зв’язку   ім. О.Попова загиблим в боях за Вітчизну у 1941-1945 рр.
Ск. М.Єременко, арх. О.Циркун
1975 р.
вул. Ковальська, 1/3
Одеська національна академія  зв’язку
ім. Попова
потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)

39
Пам’ятник О.С.Попову
Ск.
А.Соловйов, арх. В.Мусаров
1970 р.
вул. Ковальська, 1/3
Одеська національна академія  зв’язку
ім. Попова
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
40
Пам’ятний знак „Пам’яті комсомольців Одещини”

Сквер по 
вул. Старопортофранківській ріг вул. Торгової
задовільний 

-
41
Пам’ятник Невідомому матросу, Алея Слави, 2 стели
Ск.
М.Нарузецький, арх. Г.Топуз, П.Томілін
1960-1966 рр.
ЦПКіВ ім. Шевченка
Алея Слави
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
42
Меморіал „Воїнам-землякам, загиблим у афганський війні 1979-1989 рр.”
Ск.А.Степанов
2000 р.
ЦПКіВ ім. Шевченка
задовільний 

-

43
Пам’ятник загиблим морякам і кораблям Чорноморського морського пароплавства
Ск. О.Князік
(встановлено на честь 150-річчя
Чорноморськ. пароплавства)
ЦПКіВ ім. Шевченка
Потребує часткового відновлення


-
44
Пам’ятник Т.Г.Шевченку
Ск. А.Белостоцький О.Супрун, 
арх. Г.Топуз
1966 р.
ЦПКіВ ім. Шевченка
вул. Маразліївська
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
45
Пам’ятник Олександру ІІ і на честь закладки парку (на залишках Андріївського бастіону)

Ск. М.Барінов
1891 р.
ЦПКіВ ім. Шевченка

потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
46
Пам’ятник А.Е.Нудельману
Ск. Л.Кербель, арх. Г.Лебедєв
1987 р.
Бульвар Мистецтв
задовільний 

-
47
Пам’ятник студентам і викладачам Одеського інженерно-будівельного інституту, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни
Ск. Р.Чарський
1970 р.
вул. Дідріхсона, 4
ОДАБА
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
48
Пам’ятник  Л.Толстому
Ск.
М.Нарузецький, О.Князік, А.Соловйов арх. І.Безчастнов, К.Рашковський
1967 р.
Площа Л.Толстого
сквер
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
49
 Пам’ятник  О.М.Ляпунову
Ск.В.Ломикіна арх. В.Мусаров
1957 р.
вул. Пастера, 27 (подвір’я)
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
50
Пам’ятник О.Маринеско
Меморіал героям-підводникам

Ск. О.Копйов, арх. В.Мироненко
1998 р.
узвіз Маринеско
задовільний 

-

51
Пам’ятник 
Йосипу де Рибасу
Ск. О.Князік, арх. В.Глазирін
1994 р.
вул. Дерибасівська ріг 
вул. Польської
задовільний 

-
52
Пам’ятник засновнику
есперанто Л.Заменгофу
Ск. Н.Блажков
1935 р.
вул. Дерибасівська, 3 
(у дворі)
на реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
53
Пам’ятник  Г.Маразлі
Ск. О.Князік, 
арх. М.Мурманов
2005 р.
 вул. Маразліївська
задовільний 

-
54
Пам’ятник студентам, викладачам і співробітникам Одеського політехнічного інституту, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни
1971 р.
проспект Шевченка,1
Одеський національний політехнічний університет
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
55
Пам’ятник студентам і викладачам Одеського технологічного
інституту
 ім. Ломоносова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни
Ск. І.Стадник, арх. Федірко
вул. Канатна,112
Одеська національна академія харчових технологій
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
від 25.12.1984 р.№ 652)



56
Пам’ятний знак студентам і співробітникам Одеського сільськогосподар. інституту, полеглим за Вітчизну. 
1941-1945 рр.
Одеський худ.виробн. комбінат худ. фонду УРСР 1980 р.
вул. Канатна, 99
Одеський державний аграрний університет
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)




57
Скульптурна композиція „Дівчина і дельфін”

вул. Пантелеймонівська (біля театру Музичної комедії)
задовільний 

-
58
Пам’ятник А.С.Пушкіну
Ск. О.Токарєв, арх.В.Глазирін
1999 р.
вул. Пушкінська, 13
задовільний 

-
59
Пам’ятник „Засновникам Одеси”
відтворений та встановлений у 2007 р.
Катерининська площа
задовільний 

-
60
Бюст Л.Іоріні
Ск. Б.Едуардс
1899 р.
Художнє училище    
ім. Грекова (у середині)
вул. Преображенська, 14/16 
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
від 25.12.1984 р.№ 652)
61
Пам’ятник студентам, викладачам і співробітникам Одеського інституту інженерів морського флоту, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни
Ск. Р.Чарський
1970 р.
вул. Мечникова, 34
Одеський національний морський університет (подвір’я)
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
від 25.12.1984 р.№ 652)
62
Пам’ятник студентам, викладачам і співробітникам Одеського медичного інституту                ім. Пирогова,  загиблим у роки Великої Вітчизняної війни
Одеський худ.виробн. комбінат худ. фонду УРСР 
1972 р.
вул. Ольгіївська, 4
Одеський державний медичний університет
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
від 25.12.1984 р.№ 652)
63
Пам’ятник студентам і викладачам  Одеського державного університету                ім. І.І.Мечникова,  загиблим у роки Великої Вітчизняної війни
Ск. Б.Давидович, арх. М.Зорін
1975 р.
вул. Дворянська, 2
Одеський національний університет 
ім. Мечникова
Потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
64
Скульптурна група „Діти і жабеня”, „Нарциси і фонтан”
Ск. М.Бландо (Франція,1890) 
вст. 1925 р.
вул. Ланжеронівська (біля музею Морського флоту)
потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
65
Пам’ятник на братський могилі жертв громадянської війни
Ск. П.Кравченко, арх. Г.Топуз
1963 р.
Кулікове поле
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
66
Пам’ятник І.Павлову
Одеський худ.виробн. комбінат худ. фонду УРСР 
1962 р.
провулок Лермонтовський, 2 
санаторій
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
67
Скульптура „Діана, що купається”
І пол. ХІХ ст. 
Італія
провулок
Лермонтовський, 2 
санаторій
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
68
Скульптура „Купальниця”
ІІ пол. ХІХ ст.
Італія
провулок
Лермонтовський, 2
санаторій
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
69
Скульптурна група „Пастух і пастушка”
Ск. О.Колзоларі (Італія)
ХІХ ст.
провулок
Лермонтовський, 2 
санаторій
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
70
Скульптура 
„Ерот і Психея”
Копія - ХІХст., вст. 1925 р.
(оригінал – 
ІІ ст. до н.е., Греція)
Сквер  Пале-Рояль
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
71
Пам’ятник маршалу  Р. Малиновському 
Ск. Є.Вучетич
1965 р.
вул. Преображенська ріг пров. Некрасова
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
72
Пам’ятник В.П.Чкалову
1940 р.
Французький бульвар, 53
санаторій ім. Чкалова
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.1971 р.№ 381)
73
Скульптурна група „Три хлопчика”

Невід.
Лідерсовський бульвар, 13
санаторій
задовільний 

-
74
Фонтан 
„Дівчина з глечиком”
сер. ХІХ ст.
Французький бульвар, 52
санаторій  „Одеса”
потребує реставрації
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
75
Пам’ятник В.Холодній
Ск. О.Токарєв, арх.В.Глазирін
2003 р.
вул. Преображенська
ріг  Соборної площі
задовільний 
-

76
Пам’ятник  І.Черняховському 
Ск. А.Чубін
1967 р.
вул. Тіниста, 1
ЗОШ № 65
задовільний 
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)
77
Пам’ятник одеситам-чорнобильцям
Ск. О.Князік, арх. В.Глазирін
1999 р.
Олександрівський проспект

задовільний 
-
78
Пам’ятник „Врятоване дитинство”
Ск. О.Токарєв, арх. Є.Попов
1982 р.
Фонтанська дорога ріг 
вул. С.Варламова
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.1984 р.№ 652)

79
„Дванадцятий стілець”

Ск. М.Рєва
1999 р.
Міський сад
вул. Дерибасівська
задовільний 
-
80
„Дерево кохання”
Ск. М.Рєва
2005 р.
Міський сад
вул. Дерибасівська
задовільний 
-
81
„Сад скульптур” Літературного музею:
1. Пам’ятник         Рабіновичу
2. Пам’ятник        грядущому генію
3. Пам’ятник
М.Жванецькому
4. „Антилопа-Гну”

5. „Одеса-мама”

6. „Сашка -            музикант”
7.  „Шаланди, що наповнені кефаллю”
8. „Зелений фургон”

9.„Джинсовий Дюк”




Ск. Резо Габріадзе,1995
Ск.Н.Степанов
1996 р.
Ск. В.Трасков
1998 р.
Ск.О.Токарєв
1999 р.
Ск. О.Князік
2000 р.
Ск. О.Князік
2001 р.
Ск. Т.Суд’їна
2002 р.
Ск. О.Токарєв
2003 р.
Київський комбінат художнього лиття, 2004 р.

вул.Ланжеронівська,2
Літературний музей (у дворі)



    задовільний 

    задовільний 

задовільний

задовільний

задовільний

задовільний

задовільний

задовільний

задовільний



-

-


-
-

-

-

-

-

-
82
Скульптура  «Ангел милосердя»
Автор М. Рева
1995р.
вул. Пушкінська, 53
задовільний
-
83
Фонтан-джерело «День та ніч»
автор М. Рева
1994р.
пров. Воронцовський, 2
задовільний
-
84
Скульптура «Рибачка Соня»
автор І.Стаднік
вул. Пантелеймонівська, 25-27 (Торговельно-виставочний комплекс «Новий Привоз»)
задовільний
-
85
Пам’ятник-фонтан
ск. О. Токарєв, арх. В. Глазирін
Старокінний ринок
задовільний
-



Перелік меморіальних та пам’ятних дощок, 
розташованих на території Приморського району м. Одеси


№ 
п/п
На честь кого (чого) встановлено
Місце розташування
(адреса)
технічний стан

Герою Радянського Союзу, льотчику Шувалову К.Ф.
вул. Армійська, 10
задовільний
	

на честь Ленінського батальйону, сформованого із робочих міста та сільської бідноти Одещини у лютому 1918р.
вул. Армійська, 10-а
(пам’ятка історії)
задовільний
	

Герою Радянського Союзу 
Асташкіну М.Є.
вул. Асташкіна, 1
задовільний
	

заступнику міського голови, ініціатору відродження Спасо-Преображенського собору Свободі І.Н.
вул. Базарна, 1
задовільний
	

радянському письменнику Катаєву В.П.
вул. Базарна, 4
(пам’ятка історії)
задовільний
	

радянському письменнику Катаєву Є.П.
вул. Базарна, 4
(пам’ятка історії)
задовільний
	

видатному єврейському історику, публіцисту та громадському діячу 
Дубнову С.М.
вул. Базарна, 12
задовільний
	

поету Багрицькому Е.Г. 
вул. Базарна, 40
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

відомому письменнику Трусову Ю.С.
вул. Бєлінського, 6
задовільний
	

заслуженому художнику СРСР, академіку Божію М.М.
вул. Бєлінського, 10
задовільний
	

Герою Радянського Союзу 
Богданову М.В.
вул. Богданова, 3 ріг 
вул. Кінної, 30
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

Герою Радянського Союзу, генерал-лейтенанту Бурмакову І.Д.
вул. Буніна, 21

задовільний
	

музиканту Ойстраху Д. 
вул. Буніна, 24
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

на честь загону особливого призначення для боротьби з німецько-фашистськими загарбниками, сформованого із працівників міліції Одещини влітку 1941 року
вул. Буніна, 41
задовільний
	

Герою Радянського Союзу – 
Томасевичу П.В.
вул. Варламова С., 7
(юракадемія)
задовільний
	

Маршалу Радянського Союзу 
Говорову Л.А.
вул. Варламова С., 11
задовільний
	

народному художнику України 
Злочевському П.О.
вул. В. Арнаутська, 1
задовільний
	

Герою Радянського Союзу Майорову О.І.
вул. В. Арнаутська, 10
задовільний
	

учасниці героїчної оборони Одеси та Севастополя в роки Великої Вітчизняної війни, кулеметниці 25-ї Чапаєвської дивізії Оніловій Н.А.
вул. В. Арнаутська, 80
(пам’ятка історії, архітектури)
обновити надпис
	

завідуючому кафедрою інфекційних хвороб, заслуженому діячу науки УРСР, професору Коровицькому Л.К.

пров. Валіховський, 6
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

на будівлі Одеської станції негайної 
медичної допомоги ім. професора
 Бардаха Я.Ю.
пров. Валіховський, 10
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

графині Олені Григорівні та графу Михайлу Михайловичу Толстих
пров. Валіховський, 10
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

робітникам фабрики, загиблим під час Великої Вітчизняної війни
вул. Водопровідна, 11
задовільний

 відомому вченому, засновнику сучасної теорії розрахунку та проектування сталевих канатів, доктору технічних наук
 Глушку М.Ф.
вул. Водопровідна, 16
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

на честь Першої ради робітничих депутатів у 1917р.
пров. Воронцовський, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

дворазовій чемпіонці XVII Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики 
Ніколаєвій М.
пров. Воронцовський, 10
задовільний

Кірсанову С.М.
вул. Гаванна, 10 (12)
(пам’ятка історії, архітектури)
ремонт  
фасаду

народному депутату України Драгомарецькому С.Д.
просп. Гагаріна, 23/3
задовільний

на честь побратима м. Одеси 
міста Сегеда
просп. Гагаріна, 25
задовільний

на честь італійського міста-побратима Генуї
вул. Генуезька, 20
відновити 
надпис
	

Герою Радянського Союзу, генерал-
лейтенанту Рослому І.П.

вул. Гоголя, 1
(пам’ятка історії)
задовільний

відомому композитору, заслуженому
 діячу мистецтв України – 
Знатокову Ю.В.
вул. Гоголя, 9
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

видатному радянському вченому, академіку Філатову В.П. 
вул. Гоголя, 11
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному письменнику Гоголю М.В.
вул. Гоголя, 11
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

Гоголю М.В.
вул. Гоголя, 15
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

Коптюху А.І., який у 1906р. очолив революційне повстання на крейсері «Пам’ять Азова»
вул. Гоголя, 17 (школа № 43)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

 видатному українському письменнику, революціонеру-демократу І.Франку 
вул. Грецька, 42
(2 дошки)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

віце-адміралу Жукову Г.В.
вул. Грецька, 43 ріг пров. Віце-адмірала Жукова, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

видатному радянському вченому,
 ректору інституту, професору
 Мартиновському В.С.
вул. Дворянська, 1/3
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

на будинку, де під час оборони Одеси у
1941р. містився загін моряків-
розвідників Одеського оборонного
 району
вул. Дворянська, 1/3
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

видатному вченому, Нобелівському лауреату Мечникову І.

вул. Дворянська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному діячу вітчизняної науки, мікробіологу та епідеміологу, президенту АН УРСР, академіку Заболотному Д.К.
вул. Дворянська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному вченому-зоологу, ректору університету, члену-кореспонденту АН України, заслуженому діячу науки. професору Савчуку М.О.

вул. Дворянська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

великому російському фізіологу 
Сеченову І.М.
вул. Дворянська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному психологу, професору 
Елькіну Д.Г.
вул. Дворянська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному математику ХХ сторіччя 
Крейну М.Г.
вул. Дворянська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному астроному, геофізику, академіку АН України, члену-кореспонденту АН СРСР Орлову О.Я.
вул. Дворянська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному фізику, астрофізику, космологу ХХ сторіччя Гамову Г.А.

вул. Дворянська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

академіку, доктору медичних наук, професору, засновнику дитячого лікувально-діагностичного центру Рєзніку Б.Я.
вул. Дворянська, 10
(пам’ятка архітектури)
задовільний

на будинку, де працювала редакція  газети «Коммуна» (травень-серпень 1919 року)
вул. Дворянська, 20
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

Маршалу Радянського Союзу, чотири рази Герою Радянського Союзу Жукову Г.К.
вул. Дворянська, 23
(пам’ятка історії)
задовільний

на честь дня визволення м. Одеси військами 3-го Українського фронту від фашистських окупантів 1944р.
пл. 10-го Квітня, 1
задовільний
	

на честь 40-річчя визволення м. Одеси від фашистських загарбників у квітні 1944 року
вул. 10 Квітня ріг 
вул. Дідріхсона
задовільний

на честь 40-річчя визволення м. Одеси від фашистських загарбників у квітні 1944 року 
вул. 10 Квітня ріг 
вул. Ленінградської
задовільний

підполковнику, льотчику-космонавту
СРСР, Герою Радянського Союзу, 
почесному громадянину м. Одеси 
Добровольському Г.Т.
вул. 10 Квітня, 22 ріг 
вул. Ясіновського
(французька школа)
(пам’ятка історії)
задовільний

на честь Одеської Військово-повітряної спецшколи № 14
вул. 10 Квітня, 22 ріг 
вул. Ясіновського
(французька школа)
(пам’ятка історії)
задовільний
	

льотчику-космонавту, Герою
 Радянського Союзу Шоніну Г.С.
вул. 10 Квітня, 22 ріг 
вул. Ясіновського
(французька школа)
(пам’ятка історії)
задовільний

на честь Одеської Військово-морської спецшколи № 6
вул. 10 Квітня, 22 ріг 
вул. Ясіновського
(французька школа)
(пам’ятка історії)
задовільний

легендарному розвіднику Гефту М.А.
вул. Дерибасівська, 3
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

видатному радянському архітектору, професору Замечеку М.В.
вул. Дерибасівська, 10 ріг 
вул. Рішельєвської, 3
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

вченому Мендєлєєву Д.І.
вул. Дерибасівська, 16
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

великому польському поету 
Міцкевичу А.

вул. Дерибасівська, 16
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

художнику Кандинському В.В.
вул. Дерибасівська, 17
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному хірургу та педагогу, одному із засновників Одеського (Новоросійського) університету Пирогову М.І.
вул. Дерибасівська, 33
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

на будинку, у якому в серпні-вересні 1941р. працював штаб Одеського оборонного району

вул. Дідріхсона, 13
(пам’ятка історії)
задовільний

на будинку, у якому в період оборони           м. Одеси містився штаб Приморської Армії
вул. Дідріхсона, 13
(пам’ятка історії)
задовільний
	

вченому, доктору історичних наук, професору, громадському діячу 
Раковському М.Ю.
вул. Довженка,7
(пам’ятка історії)

задовільний

професору, лауреату Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка в галузі літератури Фащенку В.В.
вул. Довженка,7
(пам’ятка історії)
задовільний
	

видатному українському вченому, журналісту Недзвідському А.В.
вул. Довженка,7
(пам’ятка історії)
задовільний
	

Герою Радянського Союзу А.Дунаєву
пров. Дунаєва, 5/7
відсутня
	

пам’ятний знак видатному талановитому письменнику Жаботинському В.
вул. Єврейська, 1
(пам’ятка архітектури)
задовільний
	

керівнику партизанського з’єднання, яке діяло на України у роки Великої Вітчизняної війни, Герою Радянського Союзу 
Медведєву Д.М.
вул. Єврейська, 4-а
(вул. Єврейська, 4 - пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

заслуженому діячу науки та техніки України, академіку, доктору медичних наук, професору Штеренгерцу О.Є. 
вул. Єврейська, 20
 
задовільний

заслуженому діячу науки, академіку НАН і АМН України Терновому К.С.
вул. Єврейська, 20
задовільний

видатному хірургу, вченому, педагогу, доктору медичних наук, професору Корабельникову І.Д.
вул. Єврейська, 20
задовільний
	

Гофману В.С.
вул. Єврейська, 50

відсутня 
	

видатній українській письменниці, поетесі Лесі Українці 

вул. Жуковського, 29
задовільний

виданому діячу української культури Комарову М.Ф.
вул. Жуковського, 29
задовільний

організатору і керівнику Південно-російського союзу робітників 
Заславському Є.О.
вул. Заславського, 2
задовільний

заслуженому працівнику Міністерства Морського флоту СРСР Макаренку П.М.
вул. Канатна, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

Герою Соціалістичної праці, начальнику Чорноморського морського пароплавства Данченку О.Є.
вул. Канатна, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

герою-підводнику Маринеско О.І.
вул. Канатна, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

головному інженеру-механіку атомного криголаму «Ленін» Следзюку О.К.
вул. Канатна, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

Герою Соціалістичної праці Дондуа С.Л.
вул. Канатна, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

видатному вченому, засновнику Інституту виноградарства і виноробства Таїрову В.Є.
вул. Канатна, 19/21

задовільний
	

на будинку, де під час оборони Одеси формувався полк морської піхоти, яким командував полковник Осипов Я.І.
вул. Канатна, 23
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

великому єврейському письменнику Шолом Алейхему (Шолом Нохумович Рабинович)
вул. Канатна, 28
(пам’ятка архітектури)
задовільний

видатному українському художнику, літератору, педагогу, професору 
Жуку М.
вул. Канатна, 76
(пам’ятка історії)
задовільний

Маршалу Радянського Союзу, чотирижди Герою Радянського Союзу Жукову Г.К.
вул. Канатна, 87
задовільний

Герою Радянського Союзу 
Галецному О.Д.
вул. Канатна, 89
задовільний

художнику і педагогу, секретарю правління Товариства південно-російських художників Стіліануді А.Н. 
пров. Каретний, 15
(пам’ятка історії)
задовільний

народному артисту СРСР Водяному М.Г. 
вул. Катерининська, 17
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

«Меморіал» Остапу Бендеру
вул. Катерининська, 47
задовільний

Кибальчич А.І., Фігнер В.Н.
вул. Катерининська, 68
відсутні
	

видатному математику Крейну М.Г.
вул. Кінна, 14
задовільний

народній артистці України, педагогу, професору Благовідовій О.М.
вул. Князівська, 21
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

видатному російському письменнику 
Буніну І.О.
вул. Князівська, 27
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

у 1941-1942рр. містилась конспіративна квартира партизанського загону Героя Радянського Союзу Молодцова-Бадаєва
вул. Коблевська, 30
(пам’ятка історії)
обновити
надпис

Герою Радянського Союзу, учаснику оборони м. Одеси та Севастополя
Главацькому Г.К.
вул. Ковальська, 20/22
(пам’ятка архітектури)
задовільний

Філікі Етерія
пров. Красний, 18
задовільний

пам’ятні дошки Героям Радянського Союзу Одещини
вул. Ланжеронівська ріг 
вул. Рішельєвської
задовільний

засновнику Одеського літературного музею Бригіну Н.А.
вул. Ланжеронівська, 2
(пам’ятка історії, архітектури національного значення)
задовільний

будинок Навроцького В.В.
вул. Ланжеронівська, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний 

першобудівнику Одеського порту та міста Одеси Ф.П. Де Волану
узвіз Ланжеронівський
(пам’ятка архітектури)
задовільний
	

письменнику Горькому О.М.
узвіз Ланжеронівський, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

лауреату Державної премії УРСР, заслуженому діячу науки УРСР, 
доктору медичних наук, професору  
Алейніковій Л.Й.
б-р Лідерсовський, 11
(пам’ятка історії)
задовільний

російському революціонеру-демократу, одному з керівників Севастопольського повстання 1905р. Шмідту П.П.
б-р Лідерсовський, 17
ріг вул. В.Інбер
задовільний

єврейському поету, громадському та культурному діячу Хаіму Нахману Бялику
вул. М.Арнаутська, 9
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

великому російському радянському поету Маяковському В.В. 
пров. Маяковського, 1
задовільний

Герою громадянської війни, командиру 51 Перекопської дивізії Блюхеру В.К.

пров. Маяковського, 4
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

диригенту, композитору, народному артисту УРСР, Герою Праці, професору Прібіку Й.

пров. Маяковського, 6
(пам’ятка історії)
задовільний

російському письменнику Купріну О.І. 
вул. Маразліївська, 2
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

історичне місце, на якому радянськими патріотами був висаджений у повітря будинок комендатури разом з фашистським генералітетом
вул. Маразліївська, 40/42
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному конструктору ракетно-
космічної техніки, академіку 
Корольову С.П.
вул. Мечникова, 15 ріг вул. Старопортофранківської, 22
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

головному конструктору ракетно-космічних систем, двічі Герою Соціалістичної праці, академіку Корольову С.П.

пл. Митна, 1
територія порту
(пам’ятка архітектури)
задовільний

Герою оборони Одеси, розвіднику Нечипоренку О.О. 
пров. Нечипоренка, 2-б
задовільний

видатному українському композитору Ніщинському П.І.
вул. Ніжинська, 14
(пам’ятка історії)
задовільний

російському радянському письменнику 
Славину Л.І.
вул. Ніжинська, 16
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

вченому-літературознавцю, першому ректору Одеського державного
 університету Волкову Р.М.

вул. Ніжинська, 46
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

керівнику підпільної боротьби у м. Одесі проти англо-французьких інтервентів та денікінців Соколовській С.І.

вул. Нова, 15
задовільний

ректору консерваторії, члену-кореспонденту Академії мистецтв України Огреничу М.Л.
вул. Новосельського, 63
(консерваторія)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

Хворостіну О. та іншим, закатованим по судовій «справі 17» денікінською контррозвідкою 
вул. Новосельського, 64
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

Герою Радянського Союзу Жукову Г.К.
вул. Новосельського, 64
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

болгарському поету-революціонеру Хрісто Ботєву
вул. Новосельського, 93
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

Героя Радянського Союзу, генерал-майору авіації Шадріну Г.О.
вул. Новосельського, 96
задовільний

видатному діячу болгарського та міжнародного комуністичного та робочого руху, засновнику Болгарської комуністичної партії Благоєву Д. 
просп. Олександрівський, 6
(пам’ятка історії, архітектури)
будівля у незадовільному 
стані
	

заслуженому вчителю України 
Бистріній А.П.
просп. Олександрівський, 11 ріг вул. Жуковського
(гімназія № 1)
задовільний

на честь Одеської спецшколи ВПС № 14 (1940-1941рр.)
просп. Олександрівський, 11 ріг вул. Жуковського
(гімназія № 1)
задовільний
	

воїну-інтернаціоналісту Долматову І.В.
просп. Олександрівський, 11 ріг вул. Жуковського
(гімназія № 1)
задовільний
	

завідуючому клінікою очних хвороб, Герою Соціалістичної праці, академіку 
Філатову В.П.
вул. Ольгіївська, 4
(пам’ятка історії)
задовільний
	

видатному діячу Одеської партійної
організації Ачканову Г.П.

узвіз Ольгіївській, 7
(пам’ятка історії)
задовільний

одному із засновників та творців ракетно-космічної техніки – Глушку В.П.
вул. Ольгіївська, 10
(пам’ятка історії, архітектури)
відсутня
-
 Героїні оборони Одеси і Севастополя, кулеметниці 25-ої Чапаєвської дивізії 
Оніловій Н.А.
пров. Онілової, 3
задовільний

двічі Герою Радянського Союзу 
Артьоменку С.Є.
вул. Осипова, 6
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

першому меру міста Тель-Авіва Меіру Дізенгофу
вул. Осипова, 30
задовільний
	

видатному радянському письменнику, критику, літературознавцю 
Чуковському К.І.
вул. Пантелеймонівська, 14
(пам’ятка історії)
задовільний

працівнику бактеріологічної станції 
Гамалею М.Ф.
вул. Пастера, 2 (бактеріологічна станція)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному російському хірургу та вченому Пирогову М.І.
вул. Пастера, 5 (лікарня)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному російському хірургу Скліфосовському М.В.
вул. Пастера, 5 (лікарня)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному радянському терапевту, завідуючому клінікою, заслуженому діячу науки УРСР, академіку АМН СРСР Ясіновському М.О.
вул. Пастера, 9
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

Герою Радянського Союзу, учасниці оборони м. Одеси та Севастополя, снайперу Павличенко Л.М.
вул. Пастера, 13
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

народному артисту СРСР, режисеру, драматургу Васильку В.С.
вул. Пастера, 15
(пам’ятка історії, архітектури)

задовільний

Мечникову І.І.
вул. Пастера, 36
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

німецькому драматургу та антифашисту Вольфу Ф.
вул. Пастера, 42
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному вченому-фізику 
Преснову В.О.

вул. Пастера, 42
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатним українськім лікарям, письменникам, борцям за незалежну Україну, батьку й сину І.Л. Липі та 
Ю.І. Липі
вул. Пастера, 52

задовільний

видатному українському лікарю, організатору перших військових формувань Української Народної Республіки Луценку І.М. 
вул. Пастера, 52
 
задовільний

Герою Радянського Союзу 
Кириченку О.П.
вул. Педагогічна, 19
(пам’ятка історії)
задовільний

видатному письменнику Гайдаєнку І.П.
вул. Пироговська, 1
(пам’ятка історії)
задовільний

письменнику Лясковському В.Г.

вул. Пироговська, 1
(пам’ятка історії)
задовільний

у 1941-1943рр. знаходилася конспіративна квартира комсомольсько-молодіжної групи, яку очолював Бачинський Л.
вул. Пироговська, 3
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

головному Маршалу бронетанкових військ, герою Радянського Союзу Бабаджаняну А.Х.
вул. Пироговська, 4

задовільний
	

українському радянському композитору Фемеліді В.О.
вул. Пироговська, 5
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

великому російському вченому, хірургу, засновнику військово-польової хірургії та крупному прогресивному громадському діячу Пирогову М.І.
вул. Пироговська, 9
(пам’ятка архітектури)
задовільний

письменнику, відомому вченому, професору В’язовському Г.А.
узвіз Польський, 6-а
обновити
надпис
	

льотчику, Герою Радянського Союзу 
Гнідо П.А.
вул. Посмітного, 25-а
задовільний

Раденькому Ф.Ф.
вул. Преображенська, 2-а
(пам’ятка історії)
задовільний

на будинку, де під час оборони Одеси знаходився штаб 2-го полку морської піхоти під командуванням полковника Осіпова І.
вул. Преображенська, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

вченому-винахіднику першого в світі кіноапарату для зйомки та демонстрації фільмів Тимченку Й.А.
вул. Преображенська, 20-24
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

Герою Соціалістичної праці, академіку Зєлінському М.Д.

вул. Преображенська, 24
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

на честь комсомольців-комуністів, засуджених по процесу «Сімнадцяти» 6 січня 1920 року
вул. Преображенська, 44
(пам’ятка історії)
задовільний

заслуженому тренеру УРСР, СРСР
 Горбачьову Є.Г.
вул. Преображенська, 72
задовільний

керівнику партизанського загону 
м. Одеси – кавалеру двох орденів
Червоного Знамені Авдєєву-
Чорноморському В.Д.
вул. Преображенська, 77
(пам’ятка історії)
задовільний

начальнику Чорноморського пароплавства Лук’янченку С.О.
б-р Приморський, 4
(пам’ятка історії, архітектури
національного значення)
задовільний

поету Рядченку І.
б-р Приморський, 6
(пам’ятка історії, архітектури
національного значення)
задовільний

Котовському Г.І.
б-р Приморський, 7
(пам’ятка історії, архітектури
національного значення)
задовільний

великому російському літературному критику та публіцисту, революційному демократу Бєлінському В.Г.
б-р Приморський, 8
(пам’ятка історії, архітектури
національного значення)
задовільний

великому російському актору Щепкіну М.С.
б-р Приморський, 8
(пам’ятка історії, архітектури
національного значення)
задовільний

на честь Центрального виконавчого комітета Рад румунського фронту у 1917р. і на початку 1918р.
б-р Приморський, 9
(пам’ятка історії, архітектури
національного значення)
задовільний
	

інтернаціоналісту, герою народної республіки Югославії, доценту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова – 
Мірашевичу М.В.
б-р Приморський, 14
(пам’ятка історії, архітектури
національного значення)
задовільний

великому російському полководцю,
 засновнику порту та міста Одеси,
 Генералісимусу Суворову О.В.
вул. Приморська, 2
(пам’ятка архітектури)
обновити
надпис
	

меморіальний знак пам’яті відважним морякам-кітобійцям
вул. Приморська, 6
Морвокзал
(пам’ятка історії)
задовільний

командиру 320 стрілецької дивізії, генералу Швигіну Н.І.
вул. Приморська, 6
Морвокзал
(пам’ятка історії)
задовільний
	

Герою Соціалістичної Праці, начальнику Чорноморського пароплавства 
Данченку О.Є.
вул. Пушкінська, 1
(пам’ятка архітектури)
задовільний
	

видатному меценату, громадському діячу 
м. Одеси Маразлі Г.Г.

вул. Пушкінська, 4
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

Шевченко М.Р., загиблій в республіці Афганістан
вул. Пушкінська, 4
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

охоронна дошка на пам’ятці містобудування та архітектури «Колишній будинок Ягницького», 1835р.
вул. Пушкінська, 6
(пам’ятка архітектури)
задовільний
	

народному артисту УРСР, професору Столярському П.С.
вул. Пушкінська, 8
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному російському поету 
Пушкіну О.С.
вул. Пушкінська, 13
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

члену «Іноземної колегії», француженці Жанні Лябурб
вул. Пушкінська, 24
(пам’ятка історії)
задовільний

академіку архітектури Топузу Г.В.
вул. Пушкінська, 33
(пам’ятка архітектури)
задовільний
	

на честь відзначення 10-річниці арбітражних судів України
вул. Рішельєвська, 3 ріг 
вул. Дерибасівської, 10
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

письменнику Бабелю І.
вул. Рішельєвська, 13-17
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

академіку Флауменбауму Б.Л.
вул. Рішельєвська, 13-17
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

на будинку, де у 1929р. розпочало
 регулярне мовлення Одеське державне
 радіо
вул. Рішельєвська, 13-17
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

Генералу-полковнику Потапову М.І.
вул. Рішельєвська, 35/37
(пам’ятка історії)
задовільний

заслуженій артистці України, професору Гінзбург Л.Н.
вул. Рішельєвська, 35/37
(пам’ятка історії)
задовільний

начальнику 562-го авіаційно-ремонтного заводу, полковнику Розову П.М.
вул. Рішельєвська, 35/37
(пам’ятка історії)
задовільний

видатному публіцисту, лікарю та громадському діячу Леону Пінскеру
вул. Рішельєвська, 46
(пам’ятка історії)
задовільний
	

заслуженому художнику України
 Крижевському Г.З.
пров. Сабанський, 1
(пам’ятка архітектури)
відновити
надпис
	

народному артисту України 
Твердохлібу І.Й.
вул. Садова, 9
задовільний
	

на честь міста-побратима м. Сегеда
вул. Сегедська, 23
задовільний

академіку, доктору медичних наук, професору Ясіновському М.О.

вул. Сєрова, 27 ріг 
вул. Ясіновського
задовільний

видатному чеському письменнику-демократу Сватоплуку Чеху
пл. Соборна, 4
(пам’ятка історії)
задовільний

видатному радянському хормейстеру, заслуженому діячу мистецтв УРСР, професору Пигрову К.К.
пл. Соборна, 12
(пам’ятка історії)
задовільний

Герою Радянського Союзу Шилу Г.А.
вул. Софіївська, 8
(пам’ятка історії)
задовільний
	

великому російському математику 
Ляпунову О.М.
вул. Софіївська, 10
(пам’ятка історії)
задовільний

видатному українському радянському актору, режисеру, народному артисту СРСР 
Васильку В.С.
вул. Софіївська, 10
(пам’ятка історії)
задовільний
	

моряку-підводнику, Герою Радянського Союзу Маринеску О.І.
вул. Софіївська, 11
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний 

Герою Радянського Союзу, генерал-майору артилерії Шульженку М.С.
вул. Софіївська, 20
(пам’ятка історії)
задовільний
	

болгарському поету Вазову І.
вул. Софіївська, 32
задовільний

Герою Громадянської війни 
Котовському Г.І.
вул. Спиридонівська, 2
(пам’ятка історії)
задовільний

на честь героїв-захисників м. Одеси,    
командира полку морської піхоти 
Осипова Я.І. та комісара полку 
Мітракова В.О.
вул. Спиридонівська, 13

задовільний

Герою Радянського Союзу 
Максименку С.Є.
вул. Спиридонівська, 24
(пам’ятка архітектури)
задовільний

почесному громадянину м. Одеси, Герою Радянського Союзу, капітану І-го рангу Державіну П.І.
вул. Спиридонівська, 26
задовільний

великому російському письменнику, засновнику літератури соціалістичного реалізму Горькому М. (Пешкову О.М.)
вул. Спиридонівська, 28
(пам’ятка архітектури)
задовільний

академіку АМН СРСР, 
Герою Соціалістичної праці 
Громашевському Л.В.
вул. Старопортофранківська, 10 ріг пров. Сєченова
(пам’ятка історії)
задовільний

будинок, де  з червня по жовтень 1917 року містилось Бюро і клуб Одеського союзу соціалістичної робочої молоді
вул. Старопортофранківська, 14 (технікум)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному радянському вченому, академіку, Герою Радянського Союзу Шмідту О.Ю.
вул. Старопортофранківська, 26 (педагогічний університет)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному українському поету 
Олійнику С.І.
вул. Старопортофранківська, 26 (педагогічний університет)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

Толвінському
вул. Старопортофранківська, 32
(пам’ятка архітектури)
задовільний

на честь однієї з перших піонерських організацій м. Одеси
вул. Старопортофранківська, 40
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

Герою Радянського Союзу, учаснику оборони м. Одеси – Топольському В.Т.
вул. Старопортофранківська, 61 ріг пров. Топольського
(пам’ятка архітектури)
відновити   
надпис
	

письменнику І.Ільфу 
вул. Старопортофранківська, 137
задовільний

громадському інженеру Кюнеру Ф.Е.
вул. Тираспольска, 16
задовільний

українському художнику 
Коваленку Ю.А.
вул. Тираспольска, 24
(пам’ятка історії)
задовільний

Герою Радянського Союзу Перову І.С.
вул. Торгова, 1
задовільний

заслуженому художнику України 
Попову О.О.
вул. Торгова, 2
задовільний
	

заслуженому художнику України 
Власову В.Г.
вул. Торгова, 2
задовільний
	

поету Невєрову І.
вул. Торгова, 6
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

видатному вченому-хіміку, Герою Соціалістичної праці, академіку АН СРСР Борескову Г.К.
вул. Торгова, 6
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний
	

на будинку, у якому 5/18 грудня 1905р. відбулося друге засідання пленуму ради робітничих депутатів м. Одеси
вул. Торгова, 15
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

розвіднику-партизану Гордієнку Я.
вул. Л.Толстого, 1
(пам’ятка історії)
задовільний

на будинку, де в 1886-1888рр. містилася перша в Росії бактеріологічна станція, створена І.І. Мечниковим та 
М.Ф. Гамалеєю
вул. Л.Толстого, 4
(пам’ятка історії)
задовільний

Бардах, Заболотному
вул. Л.Толстого, 6
(пам’ятка історії, архітектури)

відсутні

видатній оперній співачці 
Неждановій А.В.
вул. Л.Толстого, 9
(гімназія)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

радянському чекісту-розвіднику 
Гефту М.А. 
вул. Л.Толстого, 9
(гімназія)
(пам’ятка історії, архітектури)
задовільний

письменнику Батрову О.
вул. Троїцька, 2-а
задовільний
	

Шахматову Ф.В.
вул. Троїцька, 47
відсутня

видатному українському вченому-фізику
Богатському О.В.
пров. Удільний, 7
задовільний

Герою Радянського Союзу, генерал-полковнику авіації Горюнову С.К.
пров. Удільний, 7
задовільний

народному артисту СРСР Утьосову Л.Й.
вул. Утьосова, 11
(пам’ятка історії)
задовільний

вихованцям Одеської спеціальної артшколи, які проявили мужність та героїзм під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)
вул. Успенська, 1
артспецшкола
(архітектура, історія)
задовільний

доктору історичних наук, професору
 Добролюбському К.П.
вул. Успенська, 7
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний

вченому-виноградарю, академіку
 Мельнику С.О.
вул. Успенська, 7 
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний
	

почесному громадянину м. Одеси, генерал-майору Галаю М.З.
Фонтанська дорога, 67-а
(пам’ятка історії)
задовільний

герою-комсомольцю Шкляруку П.
Фонтанська дорога, 91
(пам’ятка історії)
задовільний

члену Військової ради оборонного району у роки Великої Вітчизняної війни, віце-адміралу Азарову І.І.
б-р Французький, 11
(пам’ятка архітектури)
задовільний
	

народному артисту України,
Герою Соціалістичної праці Зайцеву Б.П. 
б-р Французький, 12/2
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний

Герою Радянського Союзу Гагаріну Ю.О.
б-р Французький, 14-а
задовільний

двічі Герою Радянського Союзу, генерал-лейтенанту Алексєнко В.А.
б-р Французький, 29
задовільний

українському політологу, академіку, доктору філософських наук, проф. 
Чередниченку А.П.
б-р Французький, 29
задовільний
	

Генерал-лейтенанту ЧВСКОдВО, заслуженому робітнику культури, члену ЦК Компартії України Плеханову В.П.
б-р Французький, 29
задовільний
	

талановитому кінематографісту, філософу, директору Одеської кіностудії – Збандут Г.
Французький б-р, 33
(Одеська кіностудія)
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний

видатному українському радянському кінорежисеру і письменнику 
Довженку О.
Французький б-р, 33
(Одеська кіностудія) 
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний
	

видатному актору, режисеру 
Шукшину В.
Французький б-р, 33
(Одеська кіностудія)
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний
	

видатному актору Висоцькому В.
Французький б-р, 33
(Одеська кіностудія)
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний
	

на честь одного з перших піонерських загонів у м. Одесі «Червона ластівка» у 1922.
Французький б-р, 33
(Одеська кіностудія)
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний
	

кінодраматургу Колтунову Г.
Французький б-р, 33
(Одеська кіностудія)
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний
	

академіку НАН АМН України 
Пучковській Н.О.
Французький б-р, 49/51
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний

керівнику науково-дослідного експериментального інституту очних хвороб і тканинної терапії Філатову В.П.
Французький б-р, 49/51
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний

видатному вченому, ботаніку, директору Ботанічного саду Липському В.І.
Французький б-р, 87
(Ботанічний сад)
(пам’ятка історії)
задовільний

Герою Соціалістичної Праці, народному артисту СРСР Гілельсу Е.Г.
пров. Чайковського, 4
(пам’ятка архітектури)
задовільний

великому вітчизняному педагогу Ушинському К.Д.
пров. Чайковського, 12
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний

великому руському письменнику 
Чехову А.П.
пров. Чайковського, 12
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний

 великому руському композитору Чайковському П.І.
пров. Чайковського, 12
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний

відомим артистам цирку – клоунам, братам Ширман
пров. Чайковського, 16
(пам’ятка архітектури)
задовільний

юристу С. Варламову
вул. Черняховського, 14
задовільний

радянському письменнику 
Паустовському К.Г.

вул. Чорноморська, 8
(пам’ятка історії)
задовільний

видатному радянському вченому-зоологу, професору Пузанову І.І.
пров. Шампанський, 2
(пам’ятка історії)
задовільний

видатному вченому-зоологу, члену-кореспонденту АН України, заслуженому діячу науки, професору Савчуку М.О.
пров. Шампанський, 2
(пам’ятка історії)
задовільний

академіку, лауреату Нобелівської премії Тамму І.Є.
просп. Шевченка, 1

задовільний

ректору, професору, академіку, лауреату премії А.Г. Шліхтера – 
Ямпольському С.М.
просп. Шевченка, 1

задовільний
	

професору, академіку Лауреату Мендєлєєвської премії –
 Мандельштаму Л.І.
просп. Шевченка, 1

задовільний
	

професору, академіку Лауреату Мендєлєєвської премії – Папалексі М.Д.
просп. Шевченка, 1

задовільний
	

великому українському поету 
Шевченку Т.Г.

просп. Шевченка, 1

обновити
	

Герою Радянського Союзу, генерал-майору Ратову А.І.
просп. Шевченка, 6/8
(пам’ятка історії)
задовільний

керівнику революційного повстання солдатів та матросів Чорноморського флоту у листопаді 1905 року
Шмідту П.П.
вул. Л.Шмідта, 1
(пам’ятка архітектури)
задовільний

Герою Радянського Союзу, гвардії старшому лейтенанту Орлікову О.М.
вул. Ямчитського, 7
(пам’ятка архітектури, історії)
задовільний
Перелік об’єктів монументально мистецтва,  
які розташовані  на території Суворовського району
 
№ п/п
Назва пам’ятника
Автор,
дата
встановлення
Місце розташування
(адреса)

технічний стан


примітка
1
Пам’ятник космонавту	
Г.Добровольському  
			
Ск. І.Бродський, арх. І.Покровський
1979 р.
вул. Героїв Сталінграда,60-а 
біля кінотеатру „Зоряний”

задовільний




Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
від 25.12.84 р. № 652)
2
Пам’ятник Е.С.Андрієвському 	
                                              
Ск. Б. Едуардс
1898 р.
Санаторій „Куяльник”
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
 від 27.07.71 р. № 381)
3
Пам’ятник 
М.О.Семашко 

Одеський худ.виробн. комбінат худ.фонду УРСР
1980 р.
Санаторій „Куяльник”
відсутній
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.84 р. № 652)                 
4
Пам’ятник захисникам Одеси, воїнам 26-го прикордонного полку і 3-го полку морської піхоти, які захищали Одесу у 1941р.,  
„Курган Слави”
Ск. В.Межибовський М.Бейдер 
арх. В.Фельдштейн
1967 р.
Дорога Одеса - Вознесенськ, біля заводу „Центроліт”
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
 від 27.07.71 р. № 381)  
5
Пам’ятник та братська могила радянських воїнів. Захоронено 29 чоловік

Окружна дорога на Куяльник, кладовище біля селища Шевченка
задовільний

-
6
Пам’ятник радянським воїнам та братська могила.  Захоронено 18 чоловік ( з них невідомих – 6 )

Дорога на село Красносілка, кладовище „Північне”
задовільний

-
7
Пам’ятник та братська могила радянських воїнів. Захоронено 
45 чоловік
Ск. О.Копйов
1975 р.
Дорога на село Латовка, окружна дорога, 
кладовище „Латовське”
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
від 25.12.84 р. № 652)

8
Пам’ятник  
Т.Г.Шевченку 

площа в сел. Шевченка
задовільний
-
9
Меморіал  радянським  воїнам

кладовище „Кривобалківське”, 
 вул.  Нежданової
задовільний
-
10
Братська  могила 45 партизан  – підпільників, страчених у 1944 р.
Обеліск вст. 
у 1960 р.
вул. Акад. Воробйова, 26
(біля кінотеатру
 ім. Старостіна)
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому
 від 27.07.71 р. № 381)
11
Пам’ятник  льотчику  М.М.Плохому  

вул. Чорноморського козацтва, 17
(сквер «Ярморочний»)
задовільний
-
12
Захоронення радянських воїнів

Кладовище „Російсько -Слобідське”, діл. № 23
задовільний
-

13
Захоронення радянських воїнів (5 рядових солдат)


ділянка № 4,
(вул. Нежданової)
задовільний
-
14
Захоронення радянських воїнів

ділянка № 12, 
(вул. Нежданової)
задовільний
-
15
Захоронення радянських воїнів

ділянка № 25, 
(вул. Нежданової)
задовільний
-
16
Захоронення радянських воїнів

ділянки № 26, 27
(вул. Нежданової)

задовільний
-
17
Обеліск - меморіал морякам підводникам човна „Аракс”	

Центральний вхід кладовища „Російсько - Слободського”
задовільний
-
18
Пам’ятник  на честь 50-річчя Перемоги

вул. Чорноморського козацтва, 105, 
сквер „Красний”
обновити надпис
-
19
Пам’ятник робочим заводу „Більшовик”, які загинули на фронтах ВВВ

Одеський худ.виробн. комбінат худ.фонду УРСР
1978 р.
Балтська дорога, 42,
завод „Більшовик”
пам’ятник
не доглянутий
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.84 р.№ 652)
20
Пам’ятник 
І.П.Павлову  

Одеський худ.виробн. комбінат худ.фонду УРСР
1960 р.

вул. Ак. Воробйова, 9
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 27.07.71р.№ 381)
21
Пам’ятник загиблим робочим заводу 
ім. Жовтневої революції
(„ЗОР”)

Ск.
В. Соколовський
арх. А Донец інж. К.Чунгуров
1978 р.


вул. Чорноморського козацтва, 72





пам’ятник
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.84 р. № 652)




22
Пам'ятник робітникам-воїнам, які загинули у роки ВВВ

Одеський худ.виробн. комбінат худ.фонду УРСР
1945 р.

вул. Церковна, 29-а,
територія ТЕЦ
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.84 р. № 652)



23
Пам’ятний знак робітникам – воїнам  Сахаро - рафінадного заводу, загиблим у Великій Вітчизняній війні


вул. Чорноморського козацтва, 66
задовільний
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.84 р. № 652)
24
Пам’ятник робочим нафтопереробного заводу, загиблим на фронтах Великої Вітчизняної війни

1966 р.
Шкодова гора, Нафтопереробний завод
добрий
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.84 р. № 652)
 
25
Пам’ятник робітникам заводу  ім. Дзержинського, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни

 
вул. Вапняна, 52,
на території заводу
добрий
Об’єкт культурної спадщини (рішення Одеського облвиконкому 
від 25.12.84 р. № 652)

Перелік меморіальних та пам’ятних дощок,  
які розташовані  на території Суворовського району

№
п/п
На честь кого (чого) встановлено:
Місце розташування
Технічний стан

1
 Герою Радянського Союзу 
Артемцеву О.Д.
вул. Чорноморського козацтва, 70 (пам’ятка історії)

задовільний
2
Герою Радянського Союзу 
Марцинківському О.М.
вул. Чорноморського козацтва, 80 фасад Одеського м’ясокомбінату
(пам’ятка історії)

задовільний
3
лейтенанту міліції Плигуну М.В.
вул. М. Плигуна, 41
задовільний
4
Герою Радянського Союзу, командиру Одеського партизанського загону Бадаєву В.О.

вул. Бадаєва, 2
ріг вул. Краснослобідської
задовільний
5
комсомольцю – розвіднику партизанського загону в м. Одесі, розстріляному фашистськими окупантами Яші Гордієнку 
на розі вул. Краснослобідської та Яші Гордієнка
меморіальна дошка
відсутня
6
історичне місце, де знаходився збірний пункт для євреїв, звідки окупантами вони направлялись в гетто та концлагері
вул. Краснослобідська, 1 
(ЗАТ ПТФ „Лазур”)
задовільний
7
місце розстрілу 23 жовтня 1942 року румуно-фашистськими окупантами мирних жителів м. Одеси
площа Молоді, 25
(фасад Слобідського ринку) 
задовільний
8
Герою Радянського Союзу 
Ревуцькому Н.С.
Балтська дорога, 42
завод «Більшовик
(пам’ятка історії)
задовільний
9
будинок, у якому під час Великої Вітчизняної війни знаходилась основна конспіративна квартира Одеського Приміського райкому КП(б)У
вул. Нежданової, 33
(пам’ятка історії)

задовільний
10
визначне місце зустрічі Г.І. Котовського з одеськими піонерами

Миколаївська дорога,
дитячий центр «Молода Гвардія»
потребує 
відновлення
11
Герою Радянського Союзу 
Вертелецькому П.М.

вул. Отамана Головатого, 96
(пам’ятка історії)
будівля у незадовільному 
стані
12
організатору Червоної Гвардії  
Трофімову А.В.

вул. Одарія, 9
(пам’ятка історії)
меморіальна дошка відсутня
13
будинок, в якому у 1917-1918рр. містилась профспілка металістів і штаб Червоної гвардії Пересипського району м. Одеси
вул. Одарія, 9
(пам’ятка історії)

меморіальна дошка відсутня
14
ст. лейтенанту міліції Одарію О.
вул. Одарія, 16 
ріг вул. Отамана Головатого, 1 
задовільний
15
в пам’ять геноциду проти євреїв

ст. Одеса-Сортувальна
(на будівлі станції)
задовільний


Зведена таблиця 
кількості меморіальних дощок та об’єктів монументального мистецтва у районах  м. Одеси
№ п/п


Район міста

Меморіальні дошки, шт.
Об’єкти монументального мистецтва, шт.

Примітка
1.
Приморський
269
з них відсутні - 5:                                                                                          - по вул. Л.Толстого, 6 (Бардаху, Заболотному);
 - по вул. Єврейській, 50 (Гофману);                                                                                                                            - по вул.Катерининській, 68 (Кібальчич, Фігнер);
- по пров. Дунаєва, 5/7 (герою Радянського Союзу А.Дунаєву);
- по вул. Троїцькій, 47 (Шахматову В.Ф.)   
85
з них об’єктами культурної спадщини є: 46  

2.
Київський

16
З них відсутні – 1: 
барельєф Шкляруку П.
13
з них об’єктами культурної спадщини є:  5

3.
Малиновський

39
25
з них об’єктами культурної спадщини є:15

4.
Суворовський

15
з них відсутні - 3:
 - на розі вулиць Краснослобідської та Яші Гордієнка (Я. Гордієнко);  
- по вул. Одарія, 9 (Трофімову А.В.);
- по вул. Одарія, 9 (будинок, в якому у 1917-1918 рр. знаходився штаб Червоної Гвардії Пересипського району та профспілка металістів).
25
з них об’єктами культурної спадщини є:13  
Відсутній 1 – пам’ятник Семашко М.О. на території санаторію «Куяльник» (пам’ятка)




Всього:

339
з них відсутні – 9


148
з них об’єктами культурної спадщини є:79
відсутній - 1

Керуюча справами   									Т.М. Єршова

