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This document is a comprehensive
newsletter that contains the main
indicators of the city social and
economic development, as well
as other information about the
city and provides investors with
an idea of its investment climate
and
investment
opportunities.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ПАСПОРТ

Даний документ являє собою
комплексний
інформаційний
бюлетень, який містить основні
показники соціально-економічного
розвитку міста, а також інші
відомості про місто та дає інвестору
уявлення
про
інвестиційний
клімат та інвестиційні можливості.
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Інвестиційний паспорт міста Одеси підготовлений
ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг».
www.ibi.com.ua
@ibirating
Для підготовки Інвестиційного паспорту використані офіційні дані
Державної служби статистики України та матеріали, отримані від
Виконавчого комітету Одеської міської ради.

2

04

ІNVESTMENT PASSPORT

Why Odesa

31

Strategy of
development

About Odesa

Transport
& logistics

International
traffic

Public
transport

31

International
cooperation

32

Investment
policy

34

Innovation in
management

35

Budget
capacity

36

Industry

Investments

37

28

Foreign
trade

38

29

Domestic
trade

39

Labour
potential

Tourism
& leisure

Environment

Indicators of
development

Investment passport of Odesa city has been prepared by
Rating agency «ІВІ-Rating» LLC.
www.ibi.com.ua
@ibirating
Official data of the State Statistics Service and materials provided by the
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ВІТАЄМО ВСІХ, ХТО ЗАЦІКАВИВСЯ РОЗВИТКОМ ТА ЖИТТЯМ МІСТА ОДЕСИ!

WELCOME ALL WHO ARE INTERESTED IN
DEVELOPMENT AND LIFE OF ODESA CITY!

Історія розвитку нашого міста є невід‘ємною частиною становлення української держави.

The history of our city is an integral parts of
formation of the Ukrainian state.

За більш як 220 років свого існування з невеликого портового поселення на березі Чорного моря
Одеса перетворилась в промисловий, транспортний, освітній, науковий й культурний центр Південної України, а також у всеукраїнський рекреаційний центр.

During over 220 years of its existence Odesa has
turned from a small port village on the Black Sea coast
into an industrial, transport, educational, scientific
and cultural center of the southern Ukraine, as well as
the nationwide recreation center.

Сьогодні міська влада продовжує докладати зусилля зі створення з Одеси багатофункціонального
ділового та туристичного регіонального центру з
високою якістю життя.
Стратегічним завданням соціального та економічного розвитку міста є перетворення Одеси в
місто, в якому хочеться жити.
Для досягнення цієї мети в місті сконцентрований та розвивається потужний науково-виробничий потенціал, підприємства міста є значними
платниками податків до державного та місцевого
бюджетів.
Місто відкрите для подальшого співробітництва
та налагодження конструктивних ділових зв’язків
з інвесторами, представниками ділових кіл і усіма,
кому є небайдужим розвиток міста та країни.
Запрошуємо ближче познайомитися з Одесою!
З повагою,
Міський голова
Геннадій Труханов

Today, the city authorities continue making efforts
for establishing Odesa as a multifunctional regional
business and tourism center with high quality living
standards.
The strategic objective of the city social and
economic development is the transformation of
Odesa into a city where you want to live.
In order to achieve this goal, powerful scientific
and production potential has been concentrated and
is developing in the city, enterprises of the city are
considerable taxpayers to the state and local budgets.
The city is open for further cooperation and
establishing of constructive business relationships
with investors, representatives of business circles and
all who care about development of the city, as well as
the country.
We arwe inviting you to become better acquainted
with Odesa!
Sincerely,
City Mayor
Genady Trukhanov
ІNVESTMENT PASSPORT
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ЧОМУ ОДЕСА

WHY ODESA

Потужна промисловість
Powerful industry

Зручна логістика
Suitable logistics

Рекреаційні можливості
Recreation opportunities

Розвинений транспорт
Developed transport

Трудові ресурси
Labour resources

Вигідні пропозиції
Beneficial propositions
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

STRATEGY OF DEVELOPMENT

Стратегія соціального та економічного
розвитку Одеси до 2022 року (актуалізована) - головний документ, який відображає найважливіші пріоритети та завдання розвитку міста.

Strategy of social and economic
development of Odesa until 2022(updated)
is the main document that reflects the
most important priorities and tasks of the
city development.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ТА

COMPETITIVE AND INNOVATIVE

ІННОВАЦІЙНА ОДЕСА

ODESA

І. Сприяння розвитку підприємництва.
ІІ. Створення привабливого інвестиційного клімату,
сприяння інвестиційній діяльності.
ІІІ. Сприяння розвитку інноваційної діяльності.
IV. Створення умов для розвитку ІТ-індустрії.
ПРИВАБЛИВА ТА
РОЗУМНА ОДЕСА
І. Міжнародний діловий центр.
ІІ. Спрощення процедури отримання адмінпослуг.
ІІІ. Прозора та ефективна робота міської влади.
IV. Безпечне проживання мешканців міста (безпека на
вулицях, захист майна).
ТУРИСТИЧНАЯ ОДЕСА
І. Створення комфортного середовища для туристів.
ІІ. Розвиток інформаційної інфраструктури туристичних
послуг.
ІІІ. Просування та позиціонування міста як
міжнародного туристичного центру, цікавого для
відвідування протягом усього року.
ЗРУЧНА ОДЕСА

І. Модернізація транспортної інфраструктури.
ІІ. Транспортно-логістичний центр міжнародного рівня.

ПРЕКРАСНА ОДЕСА
І. Відродження історичного вигляду центру міста.
ІІ. Збереження культурної самобутності Одеси.
ІІІ. Удосконалення просторової організації міста.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТА
КОМФОРТНА ОДЕСА
І. Підвищення рівня енергоефективності.
ІІ. Забезпечення одеситів житлом, підвищення якості
житлового фонду міста та комфорту проживання.
ІІІ. Модернізація житлового господарства та
поліпшення
якості комунальних послуг.
IV. Модернізація систем тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення.
V. Благоустрій та захист узбережжя міста від небезпеч
них інженерно-геологічних процесів.
ОСВІДЧЕНА ТА ПРОЗОРА
ОДЕСА
І. Створення умов для повноцінного розвитку дітей
та підлітків.
ІІ. Забезпечення прозорості та рівного доступу до
якісної освіти.
ІІІ. Реальна участь міської громади в управлінні та
життєзабезпеченні міста.
ТУРБОТЛИВА ТА ЧИСТА
ОДЕСА
І. Забезпечення умов повноцінного життя.
ІІ. Підвищення якості та доступності медичних послуг.
ІІІ. Поліпшення здоров’я дітей.
ІV. Популяризація здорового способу життя.
V. Створення умов для соціальної адаптації людей похи
лого віку та з обмеженими можливостями.
VI. Забезпечення екологічно сприятливих умов
життя та збільшення зелених насаджень.

І. Promotion of the entrepreneurship development.
ІІ. Creating an attractive investment climate, promotion of
the investment activity.
ІІІ. Promotion of the innovation activity development.
IV. Creating conditions for the IT industry development.
ATTRACTIVE AND SMART
ODESA
І. International business center.
ІІ. Simplification of administrative services provision procedures.
ІІІ. Transparent and efficient work of the city authorities.
IV. Safe living of the city residents (safe streets, property
protection).
TOURIST ODESA
І. Creating a comfortable environment for tourists.
ІІ. Development of the information infrastructure of tourist
services.
ІІІ. Promotion and positioning of the city as an international
tourist center, interesting to visit throughout the year.

COMFORTABLE ODESA

І. Modernization of the transport infrastructure.
ІІ. Transport and logistics center of the international level.

BEAUTIFUL ODESA
І. Revival of the historic appearance of the city center.
ІІ. Preservation of the cultural identity of Odesa.
ІІІ. Improvement of organization of the city space.
ENERGY EFFICIENT AND
COMFORTABLE ODESA
І. Increased energy efficiency.
ІІ. Providing Odesa residents with housing, improving the
quality of the city housing stock and comfort of living.
ІІІ. Modernization of the housing infrastructure and
improvement of utilities’ quality.
IV. Modernization of the systems of heat, water, gas, energy
supplies.
V. Beautification and protection of the city's seaside from
dangerous engineering and geological processes.
EDUCATED AND TRANSPARENT
ODESA
І. Creating conditions for the comprehensive development
of children and adolescents.
ІІ. Ensuring transparency and an equal access to high
quality education.
ІІІ. Real participation of the city community in the
management and life support of the city.
CARING AND CLEAN ODESA
І. Ensuring proper living conditions.
ІІ. Improving the quality and accessibility of health care services.
ІІІ. Improving children’s health.
ІV. Popularization of the healthy lifestyle.
V. Creating conditions for social adaptation of the elderly and the
disabled.
VI. Ensuring environmentally friendly living conditions and
increasing of green plantings.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ПРО ОДЕСУ
Одеса – адміністративний, економічний і культурний
центр південної України.
Дата заснування Одеси – 2 вересня 1794 року.
Головна особливість географічного
положення Одеси – її приморське та
прикордонне розташування.
Місто знаходиться на крайньому
півдні України на відстані 30 км
від гирла Дністра на березі Чорного моря.

Швеція

Гамбург

Велика
Британія

Одеса – це єдиний повністю
сформований в українському
Причорномор'ї локальний територіально-виробничий комплекс
- промисловий вузол.

Рига

Росія

Гданськ

Білорусь

Роттердам

Польща

Україна

Німеччина
2 000 км

1 000 км

Угорщина

Франція

500 км

Румунія

Італія
Болгарія

Сучасна Одеса – одне з
найбільших міст України.
Протяжність міста з півночі
на південь складає 35 км.

Одеса

Варна
Стамбул
Турція
Турція

Іспанія
Іспанія

Одеса - це морські ворота України та місто, що інтенсивно розвивається, один з провідних економічних, наукових, торгових, курортно-туристичних та культурних центрів країни. Приморське та прикордонне положення забезпwwечують місту та всьому регіону значні можливості для розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.
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Площа міста:

16,2 тис. га

Площа забудови:

12,5 тис. га

Клімат:

помірно-континентальний

Кількість опадів:

464 мм на рік

Середня температура повітря:

січень: - 1,7 Со, липень: + 21,4 Со

Висота над рівнем моря:

50 м

Рельєф:

низина

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

Наявне населення:

1 017,7 тис. осіб

Постійне населення:

1 000,0 тис. осіб

Густота населення:

6,2 тис. осіб / км2

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
За чисельністю населення Одеса відноситься до
найбільших міст України та за цим показником є
на третьому місці після Києва та Харкова.

Структура населення
за віком
кадрові резерви,
з них 15-20 тис. молоді спеціалісти,
яких щорічно
випускають ЗВО

142,7

Для міста є характерним помірний рівень
тис.
0-14
концентрації ринку праці за галузями та
роботодавцями, а також високий ступінь
залучення населення до господарського
комплексу, а також нижчий рівень безробіття
177,4
>65
порівняно з середнім показником по країні.

1 000,0
тис. осіб

тис.

Наявний трудовий потенціал за порівняно
невисокого рівня оплати праці в Одесі
створюють додаткові переваги для інвесторів у
частині започаткування та ведення бізнесу.

1,8
тис. осіб

Чисельність
безробітних

~465
тис. осіб

586,4
тис.

15-24

93,5
тис.

1

Чисельність
зайнятих

25-64

постійне
населення

особа

Навантаження на
вакантну посаду

9,5
тис. грн.

Середньомісячна
заробітна плата

Структура населення
за статтю

Міські вищі навчальні заклади забезпечують
кваліфікованою робочою силою ключові сектори міської економіки, що створює важливі
інтелектуально-інноваційні переваги Одеси в
контексті наявності кваліфікованих трудових
ресурсів.

VS

53%

47%

Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова

Заснований у 1865 році. Кількість студентів: ~ 20 тис. Здійснює підготовку спеціалістів за напрямками: біологія;
географія та геологія; право, економіка та менеджмент; історія; філологія; фізика та астрономія; філософія; хімія;
математика та механіка; соціологія.

Національний університет «Одеська юридична
академія»

Заснований у 1997 році. Кількість студентів: ~ 15 тис. Здійснює підготовку спеціалістів за напрямками: право;
соціологія та соціальна робота; політологія та міжнародні відносини; журналістика, видавництво та поліграфія.

Одеський національний політехнічний університет

Заснований у 1918 році. Кількість студентів: ~ 10 тис. Здійснює підготовку спеціалістів по 54 спеціальностях
за напрямками: інформаційні технології та кібербезпека; інженерія та машинобудування; транспорт; фізика та
астрономія; хімія та біоінженерія; економіка, менеджмент та маркетинг; енергетика, культурологія та соціологія; радіоелектроніка та телекомунікації.

Одеський національний морський університет

Заснований у 1930 році. Кількість студентів: ~ 6 тис. Здійснює підготовку спеціалістів для берегової інфраструктури морського і річкового транспорту за 12 спеціальностями: кораблі та океанотехніка, інформаційні управляючі системи та технології, суднові енергетичні установки та устаткування, експлуатація суднових енергетичних установок, підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання, гідротехнічне
будівництво, транспортні системи, організація перевезень і управління на транспорті, управління проектами,
економіка підприємства, правознавство.

Одеський державний аграрний університет

Заснований у 1918 році. Кількість студентів: ~ 6 тис. Здійснює підготовку спеціалістів за напрямками: аграрні
науки та продовольство, медицина та фармація; економіка, менеджмент та маркетинг; геодезія та землеустрій.

Одеська державна академія будівництва та
архітектури

Заснований у 1930 році. Кількість студентів: ~ 4 тис. Здійснює підготовку спеціалістів за напрямками: архітектура; образотворче мистецтво; машинобудування; будівництво; гідротехніка (водні ресурси); геодезія; картографія та землеустрій, економіка підприємства; маркетинг та менеджмент.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ТРАНСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА
Одеський морський торговий порт
- один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині
Чорного моря на перетині торгових
шляхів Сходу і Заходу

Порт є лідером за обсягами перевалки вантажів серед портів
України і одним з найбільших на Чорному морі. Транспортними
лініями Одеський порт пов'язаний більш ніж з 600 портами 100
країн світу.
На території порту функціонує вісім виробничо-перевантажувальних
комплексів з переробки сухих вантажів, пасажирський комплекс,
нафтовий та два контейнерних термінали, комплекси з перевалки
рослинних та технічних олій, є спеціалізовані причали для
приймання накатних вантажів (Ро-Ро), перевалки зернових
вантажів.
Розвинена транспортна інфраструктура дозволяє доставляти
вантажі в порт автомобільним, залізничним, морським і річковим
транспортом, а технічні можливості - перевантажувати більше
25 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів щорічно.
Контейнерні термінали розраховані на перевантаження більше
900 тис. TEU на рік. Пасажирський комплекс здатний обслуговувати
до 4 млн туристів на рік.
Площа території порту - 205,7 га, кількість причалів – 55, протяжність
причальної лінії - 10 200 м. Сучасний порт є формою державноприватного партнерства, в якій беруть участь більше 400 компаній
малого та середнього бізнесу, які виконують широкий спектр
портових послуг.
В порту в межах штучно насипаної та намитої в акваторії Чорного
моря території - Карантинного молу площею 32,5 га діє спеціальна
(вільна) економічна зона «Порто-Франко», щодо якої встановлено
спеціальний режим, визначений Законом№1607-ІІІ від 23.03.2000 р.

Термін дії:

до 2025 року

Пріоритетні види еко- обслуговування вантажів, транспортно-експединомічної діяльності:
торські та агентські послуги
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Пільги інвесторам:

перші 3 роки ставка податку на прибуток - 0%,
з четвертого по шостий рік - 50% від діючої

Умови для пільг:

інвестиційні проекти вартістю не менше $1 млн

Очікувані інвестиції:

> $ 78 млн

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

МІЖНАРОДНЕ СПОЛУЧЕННЯ
Головною географічною особливістю Одеси є її приморське та прикордонне розташування на перетині найважливіших міжнародних шляхів з Центральної Європи на Близький Схід.
Широкий вихід міста до Азово-Чорноморського басейну і до великих річкових магістралей – Дунаю,
Дністра, Дніпра визначають його переваги у транспортно-географічному положенні.
Сучасна транспортна інфраструктура міста складається з системи зовнішнього транспорту (залізницю,
автобусний і морський транспорт, авіатранспорт) та внутрішніх пасажирських перевезень.
Одеса – великий залізничний вузол, центр
Одеської залізниці, яка є однією з найбільших залізничних магістралей України
Розгалужена мережа залізничних доріг з’єднує Одесу з містами України та країнами Європи. Вона забезпечує потреби в перевезеннях Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської і
частково Вінницької областей, тобто обслуговує територію площею 138 тис. км² з населенням близько
10 млн осіб.
У зоні дії Одеської залізниці розташовані вісім морських портів, три річкових і три міжнародні поромні
переправи Іллічівськ-Варна, Іллічівськ-Поті і Одеса-Салоніки.
Протяжність залізничних магістралей - 4,2 тис. км, електрифікованих колій - 1,7 тис. км.
Міжнародний аеропорт «Одеса» - один з найбільших аеропортів України, пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами світу

Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду
4D і нижче, вертольоти всіх типів та більш легкі
повітряні судна, має 57 місць стоянок, обладнаний
засобами управління повітряним рухом. Штучна
злітно-посадкова смуга має розміри 2800 х 56 м,
обладнана радіотехнічними засобами посадки,
світлосигнальною системою, метеообладнанням,
що забезпечують цілодобову експлуатацію за
метеомінімумом 1 категорії ІКАО з двох курсів.

Кількість

2019 рік

2019 /
2018

Міжнародні рейси

12 374

+7%

Внутрішні рейси

4 315

+6%

Пасажири, млн

1,7

+21%

Одеса розташована на лінії автомобільних шляхів, що входять до міжнародних
транспортних коридорів
Транспортний коридор №5
Балтійське море - Чорне море - Європа - Азія
Гданськ (Польща)- Варшава (Польща) - Ковель – Одеса
Євразійський транспортний коридор
Одеса - Тбілісі (Грузія) - Єреван(Арменія) Баку (Азербайджан) – Ашгабат (Туркменія)
Чорноморське економічне співробітництво
Анкара - Єреван - Тбілісі (Баку) - Ростов-на-Дону
- Одеса (Кишинів) - Бухарест (Тірана) - Димитрівград
(Афіни) – Стамбул

Автотраса Е95
Санкт-Петербург (Росія) - Гомель (Білорусь) Київ - Одеса - Самсун (Туреччина)
Одеса - ключовий пункт в міжнародному проекті дорожнього будівництва «Go Highway».
Цей міжнародний транспортний коридор з’єднає порти Балтійського та Чорного морей.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ПУБЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ
134 млн пас.

Публічний транспорт - автобус, трамвай,
тролейбус

трамвайний
транспорт

> 270 млн перевезених пасажирів
щороку

17 млн пас.
залізничний
транспорт

120 маршрутів транспорту

77 млн пас.

3,5 тис. км - протяжність маршрутів

автомобільний
транспорт

>60% перевезень здійснює
КП ОМР «Одесаміськелектротранс»

65 млн пас.

«Одесаміськелектротранс» найкраще підприємство міського
електротранспорту в Україні в 20182019 рр.

тролейбусний
транспорт

Кількість одиниць транспорту
Кількість маршрутів
Протяжність маршрутів

автобус

трамвай

тролейбус

1 342

230

178

84

24

12

2 840 км

435 км

248 км

Статус ділового, культурного та
туристичного центру забезпечують високий рівень розвитку
публічного транспорту в Одесі.
Міська влада придбає новий
транспорт та проводить модернизацію на базі потужностей
«Одесаміськелектротранс».

Оновлення транспорту відбувається в партнерстві з Європейським
банком реконструкції та розвитку, за кошти якого придбано 47 нових низькопідлогових автобусів, які почали курсування у 2018 році.
В 2018 році КП «Одесміськелектротранс» випустило на
маршрут перший електробус, який модернізований на
його потужностях, з автономним ходом в 50 кілометрів
та здатністю заряджатися від контактної мережі.
Налагоджено виробництво нових сучасних низькопідлогових трамваїв «Odissey»,
вартість яких в двічі менше за аналоги.
Розвиток велосипедної інфраструктури один з пріоритетних напрямків розвитку
транспорту в Одесі.
Одеською міською радою завтерджено шість маршрутів
велосипедного транспорту, які прокладені переважно
центральною та курортною частинами міста.
10

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

Посилання на
систему моніторингу
публічного транспорту

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Особливістю Одеси є те, що тут реалізується 55% промислової продукції, здійснюється майже 60% капітальних та 40% прямих
іноземних інвестицій, формується понад
65% роздрібного товарообороту області, в
той час як проживає більше 40% населення
області.

> 15,6 тис.

темпи росту
реалізація промислової продукції в Одесі
35

60

30%

30

33,1

+20%

25

млрд грн

28,2

млрд грн

20

+17%

25,9

млрд грн

15

0
2017 рік

2018 рік

20%

40

15%

30

10%

20

5%

10

0%

0

2019 рік

3,9 млрд грн

5,0 млрд грн

Гумові, пластмасові
вироби

Харчові продукти

4,1 млрд грн
Машинобудування

2,9 млрд грн

2018 рік

Металева продукція

1,5 млрд грн

0,7 млрд грн

Водопостачання,
відходи

Вироби з деревини

12,4 млрд грн

2,6 млрд грн

Постачання е/е,
пари та повітря

Інші

Для ведення бізнесу існує розвинута сервісна інфраструктура: в місті функціонує
359 відділень 44 банківських установ, 2
коворкінга та 3 хаба, 82 бізнес-центри.

Посилання на
інформацію для
бізнесу

Посилання на
інформацію про місцеві
податки та збори

промислових
підприємств

промислова продукція на 1 особу в Одесі
промислова продукція на 1 особу по Україні

50

25%

+9%
10

> 600

малих та середніх
підприємств

27,9

25,9

тис. грн

2017 рік

тис. грн

2018 рік

32,5

тис. грн

2019 рік

Одеса має розвинений промисловий комплекс, в структурі реалізації якого переважає продукція переробної промисловості, на
яку припадає майже 60% обсягу
промисловості.
Приморське і прикордонне положення забезпечує місту значні
можливості для розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

2017

2018

2019

Постачання е/е, пари та повітря

9,9

10,4

12,4

Машинобудування

4,0

3,9

4,1

Гумові, пластмасові вироби

2,6

3,3

3,9

Харчові продукти

3,6

3,3

5,0

Металева продукція

2,4

3,0

2,9

Водопостачання, відходи

1,0

1,3

1,5

Вироби з деревини

0,4

0,5

0,7

Інші

2,0

2,5

2,6

млрд грн

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Розвинена транспортна мережа та статус
економічного центру Півдня країни сприяють стабільно високій зовнішньоторговельній активності підприємств Одеси.
Розширюється географія експорту та імпорту товарів, послуг.

$ млн

Структура зовнішньої торгівлі диферсифікована як за групами товарів, так і за країнами.

2017

2018

2019

Експорт товарів, послуг

1 329

1 330

1 318

Імпорт товарів, послуг

1 125

1 279

1 601

Зовнішньоторговельний
оборот

2 454

2 609

2 919

Торговельне сальдо

+204

+51

-283

158

161

166

Кількість країн-партнерів

$ 200

$ 106 млн
$ 404 млн

Харчові продукти,
плоди, горіхи

$ 208 млн

$ 78 млн

Машини,
обладнання

Зернові культури

Насіння олійних рослин

$ 172 млн
Інші

$ 43 млн

$ 199 млн

Недорогоцінні метали

Послуги

$ 57 млн

EXPORT

$ 449 млн

$ 601 млн

Жири та олії

$ 112 млн
Транспорт

$ 116 млн
Плоди та горіхи

$ 87 млн

IMPORT

Недорогоцінні метали

$ 78 млн

Інші

$ 59 млн

Послуги

млн

Нафта, паливо

Хімічна продукція

Машини, обладнання

Експорт

Іспанія

Китай

Туреччина

Індія

Польща

Нідерланди

Єгипет

Італія

2017 рік

$ 32 млн

$ 38 млн

$ 76 млн

$ 66 млн

$ 27 млн

$ 40 млн

$ 55 млн

$ 43 млн

2018 рік

$ 71 млн

$ 62 млн

$ 57 млн

$ 50 млн

$ 54 млн

$ 40 млн

$ 37 млн

$ 34 млн

2019 рік

$ 45 млн

$ 29 млн

$ 105 млн

$ 15 млн

$ 12 млн

$ 19 млн

$ 91 млн

$ 38 млн

Китай

Туреччина

Росія

Німеччина

Білорусь

Польща

США

Італія

2017 рік

$ 292 млн

$ 105 млн

$ 96 млн

$ 58 млн

$ 48 млн

$ 32 млн

$ 27 млн

$ 27 млн

2018 рік

$ 364 млн

$ 121 млн

$ 62 млн

$ 48 млн

$ 55 млн

$ 38 млн

$ 32 млн

$ 33 млн

2019 рік

$ 501 млн

$ 176 млн

$ 79 млн

$ 59 млн

$ 47 млн

$ 29 млн

$ 49 млн

$ 35 млн

Імпорт
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Одеса добре забезпечена закладами торгівлі, ресторанного господарства, а також
закладів з надання побутових послуг.
На динаміку розвитку сфери роздрібної
торгівлі та послуг впливає відновлення
внутрішнього споживання за рахунок
збільшення доходів населення, а також
розвитку рекреаційного комплексу та
туризму.

46%

непродовольчі
товари

продовольчі
товари

темпи росту
обсяг надання послуг в Одесі

індекс фізичного обсягу роздрібного товарообігу
роздрібний товарооборот в Одесі
45
40

116%

42,1

54%

120%

50

115%

40

110%

30

30%

42,3

млрд грн

млрд грн
35
30

34,5

36,6

млрд грн

108%

млрд грн

20

34,9

млрд грн

105%

25

100%

20

90%

10

0

85%
2017 рік

2018 рік

5%

0
2017 рік

469

тис. грн

35
30

36,2

34,1

395 тис м2

30

20

20

10

10

0

2017 рік

2018 рік

2019 рік

0

торгова площа
магазинів

обсяг наданих послуг на 1 особу в Одесі
обсяг наданих послуг на 1 особу по Україні

40
35

0%

115

907

тис. грн

тис. грн

2019 рік

супермаркетів

45

41,5

2018 рік

продовольчих
магазинів

роздрібний товарооборот на 1 особу в Одесі
роздрібний товарооборот на 1 особу по Україні

40

10%

+1%

непродовольчих
магазинів

45

20%

+21%

+8%

2019 рік

Статус обласного, ділового та туристичного
центру сприяють високому значенню
показника роздрібної торгівлі та надання
послуг у розрахунку на одну особу, який
суттєво перевищує середнє значення по
країні.

25%

15%

98%
10

42,7

млрд грн

41,8

тис. грн

42,0

тис. грн

34,5

тис. грн

2017 рік

2018 рік

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

2019 рік
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ІНВЕСТИЦІЇ
Одеса має розвинений промисловий
комплекс та потенціал для підготовки
привабливих пропозицій для інвесторів.
Місто може розвивати традиційні для
себе галузі переробної промисловості,
транспорту, будівництва та логістики, в
які вже залучені значні обсяги інвестицій.

$ 263

$ 53

Кіпр

Німеччина

млн

млн

$ 24

$9

млн

млн

$6

2017

2018

2019

ПІІ (акціонерний капітал,
на кінець року), $

$ 476,8

$ 468,4

$ 551,9

Капітальні інвестиції, грн

11 597,3

11 419,3

11 963,7

млн

Всього в економіку міста здійснили інвестиції
компанії з 34 країн, з них найбільша кількість з
країн Європи - 21.

млн

Гонконг

$5
млн

$ 22,5 млн

$ 116,2 млн

Інші

Транспорт, логістика

$ 17,4 млн
Торгівля, ремонт

$ 144,8 млн

$ 17,5 млн

Промисловість

Будівництво

Велика
Британія

Греція

Болгарія

$ 13,0 млн

$ 169,4 млн

Готелі, ресторани

$ 15

$ 14

млн

млн

Франція

Швейцарія

4,9

млрд грн

3,4

млрд грн

1,5

млрд грн

0,9

млрд грн

$8
млн

Прямі іноземні
інвестиції за галузями

Професійна, технічна,
наукова діяльність

Нідерланди

Інвестиції в житлові та
нежитлові споруди
Інвестиції в машини та
обладання

14,7
млрд грн

12,1
млрд грн

501

тис м2

8,1
млрд грн

Інвестиції в інженерні
споруди
Інвестиції в
транспортні засоби

Поліпшення інженерної та соціальної інфраструктури є пріоритетним завданням міської
влади Одеси.
З 2015 року функціонує дорожній фонд, кошти з якого спрямовуються на фінансування
будівництва, ремонт і утримання автомобільних доріг, а також на потреби дорожнього господарства.
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Операції з нерухомістю

$ 51,1 млн

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

283

тис м2

404

тис м2

2017
2018
2019
Обсяги виконаних будівельних робіт та
введення в експлуатацію житла

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
В Одесі щорічно збільшуються обсяги асигнувань на фінансування заходів
у транспортній галузі, у сфері житлово-комунального господарства з метою
підвищення його енергоефективності та впровадження енергоефективних
технологій. Для чого у т. ч. залучаються кошти міжнародні фінансових установ.
Проект: Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної
реконструкція системи вуличного освітлення.

сфери

та

За проектом проведено модернизацію систем внутрішнього освітлення в
семи закладах охорони здоров’я, а також на вулицях міста.

Посилання на
програму
енергоефективності

Проект: Розвиток міської інфраструктури.
Побудовано та реконструйовано об'єкти магістральної частини
водовідведення Південного басейну каналізування. Успішно проведено
випробування, об'єкти приєднані до міської мережі.

Проекти: Оновлення міського електротранспорту.
За результатами тендеру за кредитні кошти придбано 47 низькопідлогових тролейбусів, замість запланованого придбання 45 тролейбусів.
З термомодернізації соціальних установ.
Передбачає комплексну термомодернізацію соціальних установ з використанням
новітніх технологій з досягненням значної економії енергоресурсів при повному
дотриманні всіх санітарних норм і вимог. Ведеться розробка проекту.
Проект: Безпека дорожнього руху.
Спрямований на розвиток міської дорожньо-транспортної інфраструктури і
приведення її до європейських стандартів. Завданням проекту є зменшення кількості
загиблих та серйозно травмованих в дорожньо-транспортних пригодах, а також
поліпшення ефективності і безпеки транспорту в цілому. Ведеться узгодження умов.
З будівництва магістрального трамвайного маршруту прямого сполучення
«Північ-Південь».
Мета - налагодження трамвайного сполучення між двома житловими масивам
через центральну частину міста. Протяжність маршруту - 68,0 км, кількість вагонів 37 одиниць, середня швидкість – до 22,5 км/год.
Проект: Одеса 10.06.2015 р. приєдналась до Угоди мерів – провідної ініціативи
Європейського Союзу. Взято зобов’язання скоротити власні викиди СО2
щонайменше на 20% до 2020 року та 40% до 2030 року. В рамках Угоди
розроблений План дій зі сталого енергетичного розвитку міста, який
схвалений Європейською комісією.

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та
Одеської міською радою в рамках реалізації проекту «Створення
енергетичних агентств в Україні» створено Одеське муніципальне
енергетичне агентство (ОМЕА). Метою створення ОМЕА є освоєння
потенціалу енергозбереження і енергоефективності та зменшення
викидів парникових газів.
Для моніторингу, контролю та аналізу споживання енергоресурсів закладів бюджетної сфери використовується програмний продукт «Енергобаланс», що забезпечує щоденну передачу даних показників лічильників.
Одеса приєдналась до проекту «Мери за економічне зростання»
(M4EG) - нової ініціативи Європейського союзу, метою діяльності якої
є надання підтримки мерам і муніципалітетам країн Східного партнерства і сприянні тому, щоб вони ставали активними провідниками місцевого економічного зростання та створення робочих місць.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Міська влада Одеси на постійній основі впроваджує заходи з покращення інвестиційного клімату в
місті, з підвищення якості управління містом та надання адміністративних послуг.
В місті розроблений комплекс заходів із підтримки інвестиційної діяльності, метою яких
є забезпечення комфортних умов інвестування та налагодження діалогу з інвесторами.

Сприяння залученню інвестицій на підприємства міста та
посилення їх інвестиційно-інноваційної направленості.
Створення привабливого інвестиційного клімату.

Реалізація (співфінансування) проектів
міжнародної технічної допомоги з питань
розвитку та підтримки підприємницької
діяльності

Формування інфраструктури підтримки
підприємництва, ресурсне та
інформаційне забезпечення суб'єктів
підприємництва

Розвиток економічного співробітництва
шляхом поширення інформації про
соціально-економічний та культурний
потенціал міста

МІСЬКА
ІНВЕСТИЦІЙНА
ПОЛІТИКА

Затверджений порядок роботи Одеської
міської ради з інвесторами відповідно до
алгоритму дій під час звернення потенційного інвестора.

Сприяння впровадженню
енергозберігаючих технологій у
виробництві продукції

Створення умов для формування і розвитку кластерів
(транспортного, туристичного, швейного, з переробки
сільськогосподарської продукції, медіа та ІТ сфер)

При одеському міському голові функціонує Інвестиційна
рада - діючий консультативно-дорадчий та експертний орган з регулювання інвестиційної політики в Одесі. Основним
завданням ради є експертна оцінка інвестиційних проектів та
розроблення пропозицій щодо удосконалення інвестиційної
політики міста.
Для інформування суспільства та бізнессередовища про стан розвитку міста
Одеською міською радою підтримується
рейтинг інвестиційної привабливості міста.
Для сприяння ефективним зустрічам
вітчизняних і зарубіжних інвесторів,
підприємців створено агентство Odesa
5Т - інвестиційний бренд міста, який
об'єднує п'ять основних напрямків:
транспорт, торгівля, технології, туризм і
траст (фінанси та банківська справа).
Посилання на
інвестиційне
агентство
Odesa 5T
16
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З метою налагодження діалогу з бізнесом та промоції економічного потенціалу міста щорічно проводиться міжнародний
бізнес форум Odesa 5T, який збирає бізнесменів, іноземних
інвесторів, аналітиків, представників посольств та консульств.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
В даний час Одеса має невеликий резерв вільних територій у межах існуючої міської межі.

2,7 тис. га

0,6 тис. га
91,5%

земель використовуються відповідно до функціонального призначення

0,9 га

території, для яких необхідні інженерні
заходи (колишні поля фільтрації)

5,2 га

загальна потреба в територіях

Сільськогосподарські
землі

Землі під
водою

16,2 тис. га

На території Одеси існує дві інвестиційно-привабливі ділянки, а саме територія «полів фільтрації» та земельна ділянка за адресою: вул. Миколи Боровського, 36.

Площа
Одеси

0,2 тис. га
Піски та пляжі

12,5 тис. га

Відповідно з Генеральним планом міста, основним стратегічним заходом по планувальній
реорганізації території полів фільтрації як територіального резерву розвитку міста є освоєння
їх за рахунок створенню сельбищно-виробничого утворення нового типу - технополісу.

0,3 тис. га

Забудовані
землі

Землі під
лісами

Містобудівну базу технополісу складають науково-дослідні установи, виробництва з новими наукоємними технологіями, учбові заклади. Елементами технополісу також є інформаційні центри, фінансово-комерційні установи, сельбищні та рекреаційні зони.
Частина полів фільтрації, яка розташована
між Хаджибейським лиманом та магістраллю «Північ-Південь», розглядається як крупне сельбищне утворення у складі технополісу: житловий район «Хаджибейський»,
виставковий комплекс, велика спортивна
зона та ландшафтний парк. В межах ландшафтного парку виділена територія для організації нового зоопарку.
З метою створення умов для підвищення
ефективності використання комунального
майна, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження
коштів від приватизації до бюджету в місті
затверджуються переліки об'єктів комунальної власності Одеси, що підлягають
приватизації та відчуженню в інший спосіб.

Посилання на
інвестиційні
проекти

2017

2018

2019

Кількість приватизованих
земельних ділянок

27

29

26

Площа земельних ділянок

6 га

16 га

12 га

Кількість приватизованих
об'єктів нерухомості

112

79

68

Площа об'єктів нерухомості

15 тис. м2

20 тис. м2

8 тис. м2

Доходи від приватизації, грн

181 млн

131 млн

159 млн

Посилання на
програму підтримки
інвестиційної
діяльності

Посилання на
містобудівний
кадастр
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ІННОВАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Одеса підвищує ефективність, відкритість
та прозорість діяльності влади, застосовуючи новітні інформаційно-телекомунікаційні технології.
З 2015 року в Одесі працює Центр надання адміністративних послуг, через який
надається більше 250 видів послуг для
мешканців міста та бізнесу.

по

сл

25 уг
74

пос л
уги

В місті відкритто чотири Центри, які забезпечують високий рівень надання послуг.

71

пос

2017

2018

2019

Надано послуг

183,2

213,5

242,4

Надано консультацій

231,0

261,3

299,9

а
луг

тис

81

пос

луга

Інші адміністративні послуги
Послуги з надання дозвільних документів
Послуги, що надаються Одеською міською радою
Послуги, що надаються Одеською ОДА

Офіційна сторінка
Одеської міської ради
Десятки тисяч мешканців та гостей міста щоденно користуються
відкритою інформацією щодо процесів, які
відбуваються у місті.
Транспорт Одеси
Дозволяє в on-line режимі спостерігати за пересуванням громадсько
го транспорту, планувати свій час
та зменшувати час на очікування громадського транспорту.

Карта туриста
Туристичний сервіс, який економить фінанси
та час. Карта діє в ролі безкоштовного туристичного квитка в музеї, на екскурсії та кращі
туристичні об'єкти, а також служить дисконтною карткою для готелів і ресторанів, місць
розваг, сувенірних магазинів і багатьох інших туристичних сервісів міста.
18
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Єдиний центр звернення
громадян
Дозоляє отримувати відповіді на запити до
міської влади в електронному вигляді в онлайн режимі.

Соціально активний
громадянин
Муніципальна платформа створена для реалізації одеситами своїх
проектів, ідей та пропозицій для поліпшення
інфраструктури міста. Платформа включає 3
онлайн-майданчики: громадський бюджет,
сервіс подання електронних петицій та громадське обговорення.

БЮДЖЕТНІ МОЖЛИВОСТІ
Зростання ділової активності, туристичного
потоку дозволяють Одесі нарощувати доходи міського бюджету, забезпечувати більш
гнучку політику видатків та збільшувати видатки, спрямовані на розвиток міської інфраструктури.
Ключовими джерелами наповнення бюджету є податок на доходи фізичних осіб, місцеві
податки та збори, надходження від надання
адміністративних послуг та від приватизації.

власні доходи бюджету на 1 особу в Одесі
власні доходи бюджету на 1 особу по Україні
8

7,8

7

7,1

6,1

тис. грн

4
2
0

2018

2019

Доходи бюджету

9 335,2

10 754,6

11 292,5

Видатки та кредитування бюджету

10 264,1

11 349,6

12 175,0

Дефіцит / профіцит

-928,9

-595,0

-882,5

Податкові
надходження

63%

Трансферти

29%

Неподаткові
надходження

7%

Доходи від
приватизації

1%

тис. грн

6
5

тис. грн

2017

млн грн

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Наповнення бюджету є диференційованим як за
галузями, так і за платниками податків та зборів.
Одеська міська рада разом із комунальними підприємствами є активними учасниками ринку запозичень.
Кошти залучаються від українських банків та міжнародних фінансових організацій на реалізацію інфраструктурних проектів у т.ч. під гарантії міської влади.

$45,0 млн

Проект з реконструкції магістральної частини водовідведення.

€ 8,0 млн

Проект з оновлення міського електротранспорту.

€ 20,0 млн

Будівництво магістрального трамвайного
маршруту «Північ-Південь»

10,6
млн грн

Проект з підвищення енергоефективності
об’єктів бюджетної сфери та реконструкції
систем вуличного освітлення

2 000,0
млн грн

Фінансування проектів з модернизації міської та соціальної інфраструктури.

1 000,0
млн грн

Фінансування проектів з модернизації міської та соціальної інфраструктури.

Для надання потенційним інвесторам
достовірної та повної інформації про рівень
кредитоспроможності Одеси, провідними
українськими та міжнародною рейтинговими
агентствами
підтримується
кредитні
рейтинги міста.

B

Зобов’язання за запозиченнями
виконуються у повному обсязі
відповідно до укладених угод.
Показники боргового навантаження
знаходяться на помірному рівні.

uaA

uaAA-

Кредитні рейтинги Одеси за Національною
шкалою - на інвестиційному рівні.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ТУРИЗМ ТА ДОЗВІЛЛЯ
Туристично-рекреаційна галузь Одеси є одним стратегічних напрямів розвитку міста.
Одеса має всі передумови для інтенсивного розвитку туризму: особливості географічного розміщення,
сприятливий клімат, один з найбільших морських портів України, розвинений курортно-рекреаційний комплекс, пляжі, транспортна, фінансова та соціально-культурна інфраструктура, історична спадщина.

700

пам‘яток архитектури
та містобудування

За числом об'єктів, що є культурною та історичною цінністю, Одеса входить до трійки міст України.

350

Історичний центр Одеси з 2009 року перебуває в переліку об'єктів Світової спадщини UNESCO.
56 га
742 га

музеїв

255

> 1,8 тис.

закладів
розміщення

загальна площа зелених насаджень

60%

внутрішні відвідувачі

І місце

за популярністю - відпочинок на морі

ІІ місце

за популярністю - культурний туризм

ІІІ місце

за популярністю - подієвий туризм

2019 2018 2017

Реалізації рекреаційного потенціалу сприяє знаходження в межах міста лікувально-оздоровчих ресурсів: запаси мінеральних вод з джерел «Одеське»,
«Куяльницьке» та «Чорноморське», лікувальних грязей: «Куяльницький лиман» та «Хаджибейський лиман»
(потребує регенерації).
іноземні відвідувачі

>350

туристичних
фірм

2,5 млн
3,2 млн
3,3 млн
Кількість відвідувачів міста

Одеса - значний культурно-мистецький центр, тут працюють театри, філармонія, кінотеатри, численні музеї та заклади культури.
Місто відоме своїми багаточисельними мистецькими заходами
та фестивалями, спортивними подіями, які проводяться щорічно.
Найбільш відомими є «Одеська гуморина», «Одеський міжнародний кінофестиваль», Міжнародний фестиваль «Золоті скрипки
Одеси», джазовий фестиваль «Odesa JazzFest» та парусна регата
«Одеса-Стамбул».

Посилання на Одесу
віртуальну
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Посилання на
програму розвитку
туризму
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Посилання на
туристичну
інформацію

30

об‘єктів історичної
спадщини

загальна площа міських пляжів

40%

201

пам‘ятків історії
та культури

закладів
харчування

> 1,2 тис

публічних заходів у т.ч.
міжнародних щороку

ЕКОЛОГІЯ
Стан навколишнього середовища в Одесі загалом характеризується
Рівень забрудненості менший ніж середній показник по Україні.

як

стабільний.

Розвиток міста та певні особливості його географічного розташування обумовлюють антропогенне
навантаження. Одна частина цього пов’язана з промисловою спеціалізацією міста, а інша із значимим
транспортним вузлом та природними особливостями, ряд інших – з високою щільністю заселення та
інтенсивним використанням рекреаційних ресурсів.
Екологічну ситуацію повітряного басейну міста визначають основні джерела забруднюючих речовин:
автотранспорт та підприємства енергетики та переробної промисловості.

15%

85%

Обсяг викидів на 1 одного мешканця міста у
становить 20 кг, що в 3 рази менше, ніж в середньому по Україні.
Однією з найважливіших проблем міста є недостатнє забезпечення питною водою.
Основним джерелом постачання прісної води до міста є річка Дністер, де в сфері водовідведення та
санітарії відмічається високий ступінь антропогенного забруднення. Також має місце високий знос
очисних мереж.
Одним з заходів по мінімізації впливу проблеми водопостачання стало
впровадження технологій використання води артезіанських свердловин з верхньосарматського водоносного горизонту, глибина яких становить 120 метрів.
Для забезпечення мешканців Одеси питною водою
у всіх районах міста встановлені бюветні комплекси.
Також, для забезпечення якісною питною водою жителів міста встановлюються системи доочистки питної
води в дошкільних, шкільних та медичних установах. Джерелами утворення відходів є, в основному,
міський житловий фонд та суб'єкти господарювання. Збір муніципальних відходів проводиться підприємствами, що виконують роботи з
утримання житлових будинків і прибудинкових
територій в контейнера, розміщені в сміттєкамерах житлових будинків та на облаштованих
контейнерних майданчиках.
Щорічно в місті утворюється близько
450 тис. тонн ТПВ та на кінець 2019 року накопичено 11,4 млн тонн. ТПВ вивозяться на єдиний діючий полігон міста - ТПВ -1 «Дальницькі
кар’єри».
З метою вирішення питання утилізації особливо небезпечних відходів Одеська міська рада
планує побудувати комплекс, який також передбачатиме можливість сортування твердих побутових відходів на звалищі ТПВ-2. По проекту
розроблено техніко-економічне обгрунтування
проекту.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
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ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ

Показник

од.

2017

2018

2019

2019/18

РИНОК ПРАЦІ
Чисельність наявного населення ( на кінец року)

тис. осіб

1 011,5

1 013,2

1 017,7

100,4%

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року)

тис. осіб

1,9

1,9

1,8

94,7%

Середньомісячна заробітна плата в Одесі (IV кв.)

тис. UAH

6,8

8,2

9,5

115,8%

Середньомісячна заробітна плата по Україні (IV кв.)

тис. UAH

7,1

8,9

10,5

118,0%

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізації промислової продукції

млн UAH

25 862,6

28 218,0

33 068,9

117,2%

Реалізація промислової продукції на особу в Одесі

тис. UAH

25,6

27,9

32,5

116,5%

Реалізація промислової продукції на особу по Україні

тис. UAH

50,7

59,3

59,0

99,5%

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВО
Прямі іноземні інвестиції

млн USD

476,8

468,4

551,9

117,8%

Прямі іноземні інвестиції на особу в Одесі

USD

471,5

462,7

542,3

117,2%

Прямі іноземні інвестиції на особу по Україні

USD

743,6

747,7

852,1

114,0%

Капітальні інвестиції

млн UAH

11 597,3

11 419,3

11 963,7

104,8%

Обсяг капітальний інвестицій на особу в Одесі

тис. UAH

11,5

11,3

11,8

104,2%

Обсяг капітальних інвестицій на особу по Україні

тис. UAH

9,7

12,5

13,9

111,7%

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн UAH

8 081,7

12 124,0

14 673,1

121,0%

Введення в експлуатацію житла

тис. м2

403,5

282,6

500,8

177,2%

Обсяг введення в експлуатацію на особу в Одесі

м2

0,40

0,28

0,49

175,0%

Обсяг введення в експлуатацію на особу по Україні

м2

0,24

0,21

0,26

123,8%

ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Обсяг роздрібного товарообороту

млн UAH

34 474,7

36 665,4

42 146,7

108,2%

Обсяг роздрібного товарообороту на особу в Одесі

тис. UAH

34,1

36,2

41,5

114,6%

Обсяг роздрібного товарообороту на особу по Україні

тис. UAH

13,8

15,8

18,9

119,6%

Експорт товарів та послуг

млн USD

1 329,2

1 329,4

1 318,3

99,2%

Імпорт товарів та послуг

млн USD

1 124,6

1 278,6

1 601,3

125,2%

Зовнішньоторговельний оборот

млн USD

2 453,8

2 608,0

2 919,6

112,0%

Зовнішньоторгівельний оборот на особу в Одесі

тис. USD

2,4

2,6

2,9

111,4%

Зовнішньоторгівельний оборотуна особу по Україні

USD

2,6

2,9

3,2

109,2%

БЮДЖЕТНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ
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Власні доходи бюджету на особу в Одесі

тис. UAH

6,1

7,1

7,8

110,1%

Власні доходи бюджету на особу по Україні

тис. UAH

5,4

6,2

7,1

114,6%
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ABOUT ODESA
Odesa is an administrative, economic and cultural center
of the southern Ukraine.
Date of the foundation of Odesa – 2 September 1794.

The main feature of the geographical
position of Odesa is its seaside and
borderline location.
Sweden

The city is located in the extreme
south of Ukraine at a distance of 30
km from the mouth of the Dniester
river on the Black sea coast.

Riga

Gdansk

Hamburg

Belarus

Rotterdam

Great
Britain

Russia

Poland

Ukraine

Germany

Odesa is the only fully formed
local territorial-industrial complexindustrial hub in the Ukrainian
Black Sea region.

2 000 km

1 000 km 500 km

Hungary

France

Romania

Italy
Bulgaria

Modern Odesa is one of the
largest cities in Ukraine. The
length of the city from the
north to the south is 35 km.

Оdesa

Varna
Istanbul
Турція
Turkey

Іспанія
Spain

Today Odesa is the sea gate of Ukraine, an intensively developing city, one of the country's leading economic,
scientific, commercial, tourist and cultural centers. Its seaside and borderline location provide the city and
the region with significant opportunities for the development of international co-operation and foreign
economic activity.
Area of the city:

16.2 ths ha

Area under construction:

12.5 ths ha

Climate:

moderate continental

Amount of precipitations:

464 mm / year

Average air temperature:

January: - 1.7 Со, July: + 21.4 Со

Altitude elevation:

50 m

Relief:

lowland area
Available population:

1 017.7 ths

Resident population:

1 000.0w ths

Density of population:

6.2 ths / km2
ІNVESTMENT PASSPORT
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TRANSPORT AND LOGISTICS

Odesa Sea Commercial Port is one of the
largest ports of the Black sea - the Azov sea
basin, located in the north-western part of
the Black sea at the intersection of trade
routes of the East and the West

The port is a leader by volumes of cargo transshipment among the ports
of Ukraine and one of the largest ports in the Black sea. Transportation
lines connect Odesa port with more than 600 ports of 100 countries of
the world.
At the port territory, eight production and reloading complexes for the
dry cargo processing, a passenger complex, an oil terminal and two
container terminals, complexes for the transshipment of vegetable and
technical oils function, there are specialized berths for receiving Ro-Ro
cargoes, as well as for the transshipment of grain cargoes.

The developed transport infrastructure allows to deliver goods to
the port by road, railway, sea and river transport with the technical
capabilities allow the port to transship over 25 mln tons of dry cargo
and 25 mln tons of bulk cargo annually. The container terminals are
designed for the transshipment of over 900 ths TEU a year. The passenger
complex is able to serve up to 4 mln tourists a year.
The area of the port is 205.7 ha, the number of berths is 55, the berth line
is over 10,200 m long. The modern port is a form of the public private
partnership, involving over 400 small and medium-sized businesses,
which provide a wide range of port services.
In the port, within limits of the artificially raised territory in the Black
sea aquatorium – the Quarantine Mole of the area of 32.5 ha, there is a
special (free) economic zone «Porto Franco», whereby the Law of Ukraine
№1607-ІІІ dated 23.03.2000 established a special (free) economic zone.

24

Validity period:

until 2025

Priority types of
economic activity:

service of transit cargoes, forwarding and
agency services

Benefits to investors:

during the first 3 years, income tax rate - 0%,
during 4-6 years - 50% of the current rate

Conditions for
obtaining benefits:

investment projects with an estimated cost of at least
$ 1mln

Expected investments:

> $78 mln

ІNVESTMENT PASSPORT

INTERNATIONAL TRAFFIC
The main peculiarity of Odesa is its seaside and borderline location at the crossroads of major international
routes from the Central Europe to the Middle East.
The wide outgate of the city to the Azov and the Black Sea basins as well as to the major river routes – the
Danube, the Dniester, the Dnieper determines its advantages in the transportation and geographic location.
The modern transport infrastructure of the city consists of the external transport system and domestic
passenger transportation. The external transport includes: railway, bus and maritime transport, air transport.
Odesa is a major railway junction, a center
of Odesa railway, - one of the largest
railways of Ukraine
An extensive network of railway lines connects Odesa with cities of Ukraine, as well as European countries. The
railway lines are 4.2 ths km long, while the electrified tracks are 1.7 ths km long. It provides for transportation
needs of Odesa, Mykolaiv, Kherson, Kirovograd, Cherkassy regions and partly Vinnytsia region, i. e. it serves
the territory of 138 ths km² with 10 mln population.
Eight sea ports, three river ferry crossings and three international ferry crossings Illichivsk-Varna, IllichivskPoti and Odesa-Thessaloniki are located in the operative area of Odesa railway.
The railway lines are 4.2 ths km long, while the electrified tracks are 1.7 ths km long.
The international airport «Odesa» is one of the
largest airports in Ukraine, connected by air
routes with many cities around the world

Its airfield has 57 aircraft parking areas, and is equipped
with air traffic control means. Its artificial runway
measures 2800 х 56 m, it is equipped with an instrument
landing system equipment (ILS), an aviation light signal
system, aviation meteorological equipment, providing
for round-the-clock operation at the minimum meteo
(metar) of the 1 category of ІCАО from two courses.

2019

2019 /
2018

International flights

12 374

+7%

Domestic flights

4 315

+6%

Passengers, mln

1,7

+21%

Number

Odesa is located on the line of the
automobile roads, which form part of
the international transport corridors
Transport corridor №5
the Baltic Sea - the Black Sea - Europe - Asia
Gdansk (Poland) - Warsaw (Poland) - Kovel - Odesa
Eurasian transport corridor
Оdessa - Tbilisi (Georgia) - Erevan (Armenia) Baku (Azerbaijan) - Ashgabat (Turkmenistan)
the Black Sea Economic Cooperation
Ankara - Yerevan - Tbilisi (Baku)- Rostov-onDon - Odesa (Chisinau) - Bucharest (Tirana)- Dimitrovgrad
(Athens) - Istanbul

Automobile route Е95
St. Peterburg (Russia) - Gomel (Belarus) Кyiv - Оdesa - Samsun (Turkey)
Odesa is included in the large-scale road construction
project «Go Highway», - an international transport
corridor, that will connect ports of the Baltic Sea and
the Black Sea.

ІNVESTMENT PASSPORT
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PUBLIC TRANSPORT
Public transport - automobile transport,
tramway, trolleybus

134 mln pass.
tramway

> 270 mln annually transported
passengers

17 mln pass.
railway

120 transport routes

77 mln pass.

3.5 ths km - length of routes

automobile transport

>60% of passenger transportation
executed by «Odesamis'kelectrotrans»
65 mln pass.

««Odesamis'kelectrotrans» - the best city
electric transport company in Ukraine
in 2018

trolleybus

bus

tramway

trolleybus

1 342

230

178

Number of routes

84

24

12

Lenght of routes

2 840 km

435 km

248 km

Number of transport units

The status of a business, cultural
and tourist centre ensures a high
level of development of the
public transport in Odesa.
The city authorities will acquire
new transport fleet and are
carrying out modernization
on the basis of capacities of
«Odesamis'kelectrotrans».

Modernization of the transport fleet takes place in partnership with the
European Bank for Reconstruction and Development at whose expense
47 new low-floor buses were purchased, which began running in 2018.
In 2018, «Odesamis’kelectrotrans» launched the first
electric bus on the route. This electric bus was upgraded at
its capacities, it has an autonomous move of 50 kilometers
and ability to charge from the contact network.
Production of new modern low-floor trams
«Odissey» has been set up, the cost of these
trams is twice as less as its analogues.
The development of bicycle infrastructure is a
priority area for the development of transport
of Odesa.
Odesa сity сouncil has approved six cycling routes which are are laid
mainly in the centre and resort part of the city.
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Link to the
public transport
monitoring system

INDUSTRY
The peculiarity of Odesa is that about 55% of
the industrial output is sold there, almost 60%
of capital investments and over 40% of foreign
direct investments are implemented, over 65%
of the retail turnover of the region is formed,
while the city’s population accounts for more
than 40% of the population in the region.

> 15.6 ths

growth rate
industrial output sold in Odesa
35

25
20
15

60

30%

30

33.1

+20%

bln UAH

28.2

bln UAH

+17%

25.9

bln UAH

0
2017

2018

20%

40

15%

30

10%

20

5%

10

0%

0

2019

5.0 bln UAH

3.9 bln UAH

Food products

Polymer materials
& plastic

4.1 bln UAH

2.9 bln UAH

Machinery

Metal products

1.5 bln UAH

0.7 bln UAH

Water supplies, waste

Metal products

12.4 bln UAH

2.6 bln UAH

Electricity,
heating supplies

Other

There is a well-developed service infrastructure
for business. Particularly, 359 branches of 44
banking institutions, 2 co-workings, 3 hubs
and 82 business-centers operate in the city.

Link to the
information
for business

Link to the
information about
city taxes

industrial
enterprises

industrial output sold per capita in Odesa
industrial output sold per capita in Ukraine

50

25%

+9%
10

> 600

small & medium
enterprises

32.5

27.9

25.6

ths UAH

ths UAH

2017

2018

ths UAH

2019

Odesa has a developed industrial
complex, whose sales structure
is dominated by products of the
processing industry, which account
for more than 60% of the industry’s
volume.
Its seaside and borderline position
provides the city with considerable
opportunities for the development
of international cooperation and
foreign economic activity.

2017

2018

2019

Electricity, gas, heating supplies

9.9

10.4

12.4

Machinery

4.0

3.9

4.1

Polymer materials & plastic

2.6

3.3

3.9

Food products

3.6

3.3

5.0

Metal products

2.4

3.0

2.9

Water supplies, waste

1.0

1.3

1.5

Wood handicrafts

0.4

0.5

0.7

Other

2.0

2.5

2.6

bln UAH

ІNVESTMENT PASSPORT

27

FOREIGN TRADE
The developed transport network and the
status of the economic center of the south of
Ukraine contribute to the consistently high
foreign trade activity of the city enterprises.

$ mln

The geography of supplies of goods and
services was expanding.
The structure of exports and imports is
differentiated both by groups of goods, and
by countries of supply.

2017

2018

2019

Exports of goods & services

1 329

1 330

1 318

Imports of goods & services

1 125

1 279

1 601

Foreign trade turnover

2 454

2 609

2 919

Trade balance

+204

+51

-283

158

161

166

Number of trade-partner
countries

$ 200

$ 106 mln
$ 404 mln

Food products,
fruits & nuts

$ 208 mln

$ 78 mln

Machinery,
equipment

Grain crops

Oil seeds

$ 172 mln
Other

$ 43 mln

$ 199 mln

Basic metals

Services

$ 57 mln

EXPORTS

$ 449 mln

$ 601 mln

Fats & oils

Oil, fuels

$ 112 mln
Transport

$ 116 mln
Fruits & nuts

$ 87 mln

IMPORTS

Basic metals

$ 78 mln

Other

$ 59 mln

Services

mln

Chemical products

Machinery, equipment

Exports

Spain

China

Turkey

India

Poland

Netherlands

Egypt

Italy

2017

$ 32 mln

$ 38 mln

$ 76 mln

$ 66 mln

$ 27 mln

$ 40 mln

$ 55 mln

$ 43 млн

2018

$ 71 mln

$ 62 mln

$ 57 mln

$ 50 mln

$ 54 mln

$ 40 mln

$ 37 mln

$ 34 млн

2019

$ 45 mln

$ 29 mln

$ 105 mln

$ 15 mln

$ 12 mln

$ 19 mln

$ 91 mln

$ 38 млн

China

Turkey

Russia

Germany

Belarus

Poland

USA

Italy

2017

$ 292 mln

$ 105 mln

$ 96 mln

$ 58 mln

$ 48 mln

$ 32 mln

$ 27 mln

$ 27 млн

2018

$ 364 mln

$ 121 mln

$ 62 mln

$ 48 mln

$ 55 mln

$ 38 mln

$ 32 mln

$ 33 млн

2019

$ 501 mln

$ 176 mln

$ 79 mln

$ 59 mln

$ 47 mln

$ 29 mln

$ 49 mln

$ 35 млн

Іmports
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DOMESTIC TRADE
Odesa is well endowed with trade and
restaurant facilities as well as consumer service
providers.
The dynamics of development of the retail
trade and services has been influenced by the
gradual recovery of domestic consumption
due to the improved situation of the city’s
labour market, and by the development of the
recreational complex and tourism.

non-food
products

food
products

growth rate
service turnover in Odesa

index of physical volume of retail turnover
retail turnover in Odesa
45
40

116%

42.2

120%

50

115%

40

110%

30

30%

30

34.5

36.6

bln UAH

108%

bln UAH

20

105%

25

100%

20

90%

10

85%

0

34.9

bln UAH

0
2017

2018

20%

+21%

10%

+8%

5%
+1%
2017

2019

The status of the oblast’ as a business and
tourist center contributes to the high value of
the retail trade indicator per capita, which is
significantly higher than the country’s average.

2018

115

469

number of
food stores

number of
supermarkets

907

395 ths m2

retail turnover per capita in Odesa
retail turnover per capita in Ukraine
45

40

41.5

ths UAH

35
30

36.2

34.1

35
30

20

20

10

10

0
2017

2018

2019

0

trade area
of stores

service turnover per capita in Odesa
service turnover per capita in Ukraine

40

ths UAH

ths UAH

0%

2019

number of nonfood stores

45

25%

bln UAH

15%

98%
10

42.7

42.3

bln UAH

bln UAH
35

51%

49%

41.8

ths UAH

42.0

ths UAH

34.5

ths UAH

2017

2018
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INVESTMENTS
Odesa has a developed industrial complex
and potential for the preparation of
attractive proposals to investors.
The city can develop its traditional
branches of processing industry, transport
and construction, where significant foreign
investments have already been attracted.

$ 263
mln

Cyprus

$9
mln

$ 53

$6

mln

Germany

mln

Hong Kong

$ 24

$5

mln

mln

2017

2018

2019

FDI (share capital, eoy), $

$ 476.8

$ 468.4

$ 551.9

Capital investments, UAH

11 597.3

11 419.3

11 963.7

mln

Сompanies from 34 countries invested in the city’s
economy, mostly companies of the European
countries – 21.

$ 22.5 mln

$ 116.2 mln

Other

Transport & logistics

$ 17.4 mln
Trade, repair

$ 144.8 mln

$ 17.5 mln

Industry

Construction

Greece

Great
Britain

Bukgary

$ 13.0 mln

$ 169.4 mln

Hotels & restaurants

$ 15
mln

$ 14

$8

mln

mln

Real estate activities

$ 51.1 mln

FDI by branches

Professional &
scientific activities

France

4.9

bln UAH

3.4

bln UAH

1.5

bln UAH

0.9

bln UAH

Switzerland

the Netherlands

Investments in residential &
non-residential buildings
Investments in machinery
& equipment

12,1
bln UAH

501

ths m2

8,1
bln UAH

Investments in engineering
structures
Investments in
transport fleet

Improvement of the engineering and social
infrastructure is one of the priority tasks of the
city authorities of Odesa.
Since 2015, the road fund has
existed,
whose funds are channeled at financing
the construction, reconstruction, repair and
maintenance of the automobile roads in
communal ownership, as well as the needs of
the road economy.
30

14,7
bln UAH
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283

ths m2

404

ths m2

2017
2018
2019
Volumes of commissioned housing and
completed construction works

INTERNATIONAL COOPERATION
In Odesa, volumes of appropriations increase annually to finance measures in the
transport sector and in the sector of housing and communal services aimed at increasing
energy efficiency and implementation of energy efficiency technologies. To this end,
funds are also attracted from the international financial institutions.
Project: Improvement of the energy efficiency of the budget sphere facilities and
reconstruction of the street lighting system.
Interior lighting systems in seven health care facilities, as well as of the city streets
were modernized.

Link to the energy
efficiency program

Project: Development of the city infrastructure.
Facilities of the main section of the water drainage system of the Southern
canalization basin. After a successful testing, the facilities have been
connected to the city network.

Projects: Renewal of the city electric transport.
According to the tender results, 47 low-trolley trolleybuses were bought on credit,
instead of the planned purchase of 45 trolleybuses.
Thermo-modernization of social institutions..
It provides for a comprehensive thermo-modernization of the social institutions using
the latest technologies thus achieving significant savings of energy resources at the full
compliance with all the sanitary norms and requirements.
Projects: Road safety.
It is aimed at the development of the city road transport infrastructure and bringing it to
the European standards. The main objective of the project is to reduce the number of the
dead and seriously injured in road accidents, as well as improving the efficiency and safety
of transport as a whole.
Construction of the main tram route of direct communication «North-South».
The objective is to establish a tram connection between the two residential areas through
the central part of the city. The length of the route is 68.0 km, the number of tram cars 37 units, the average speed - up to 22.5 km/h.

Project: Odesa joined the Covenant of Mayors on 10.06.2015, – the leading initiative
of the European Union. A commitment has been taken to reduce its own
emissions of СО2 at least by 20% by 2020 and 40% by 2030. Within the
framework of the Covenant, a Sustainable Energy Action Plan of the city was
developed, which was approved by the European Commission.

The German Society for International Cooperation (GIZ) and Odesa city
council have created Odesa Municipal Energy Agency (ОМЕА) within
the framework of implementation of «Establishment of energy agencies
in Ukraine» project. The purpose of the OMEA creation is to develop the
potential of energy saving and energy efficiency and to reduce greenhouse
gas emissions.
With the aim of monitoring, control and analysis of energy consumption in
the budget institutions, «Energobalance» software product is used, which
provides for a daily transmission of metric indicators.
Odesa joined the project «Mayors for economic growth» (M4EG), - a new
initiative of the European Union; its overall goal is to provide support to
Mayors and municipalities of the Eastern Partnership countries to become
active facilitators for economic growth and job creation at the local level.
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INVESTMENT POLICY
The city authorities of Odesa on an ongoing basis implement measures aimed at improving the investment
climate in the city, quality of the city management and provision of administrative services.
The city has a developed set of arrangements
to support investment activities aimed at
providing comfortable investment conditions
and establishing a dialogue with potential
investors and existing investors.

Contribute to attraction of investments into the city
enterprises and enhancement of their investment and
innovative direction. Create an attractive investment climate,
assisting to investment activities

Implementation (co-financing) of
international technical assistance projects on
entrepreneurship development and support

Develop economic cooperation by
disseminating the information on the socioeconomic and cultural potential of the city

CITY
INVESTMENT
POLICY

Formation of entrepreneurship support
infrastructure, resource and information
provision of business entities

The procedure of the work of Odesa city
council with investors has been approved
according to the algorithm of actions when a
potential investor submits an application.

Facilitate the implementation of energy saving
technologies in production

Create conditions for formation and development
of clusters (transport, tourism, sewing, processing of
agricultural products, mass media and IT areas).

An Investment Council at Odesa Mayor’s office functions in the city;
it is an active advisory and expert body regulating the investment
policy in Odesa. The main task of the Investment Council is an
expert assessment of investment projects and development of
proposals to improve the city's investment policy.
In order to inform the society and the business
community about the city development,
Odesa city council maintains the rating of
investment attractiveness of the city.
To promote effective meetings of
domestic and foreign investors,
entrepreneurs, the agency Odesa 5Т
was created; it is an investment brand
of the city, which combines five main
directions, namely: transport, trade,
technology, tourism and trust (finance and banking).
Link to the
investment
agency
Odesa 5T
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ІNVESTMENT PASSPORT

In order to establish a dialogue with the business and promote
the city’s economic potential, an international business forum
«Odesa 5T» is held annually, gathering businessmen, foreign
investors, analysts, representatives of embassies and consulates.

INVESTMENT POLICY
At present, Odesa has little reserve of free
territories.

2.7 ths ha

0.6 ths ha
91.5%

lands are used in accordance with the
functional purpose

0.9 ha

areas which require engineering
measures (former fields of filtration)

5.2 ha

total need in territories

Agricultural
land

Land under
water

16.2 ths ha
0.2 ths ha

Total area of
Odesa

On the territory of Odesa, there are two investment
attractive land plots, namely the area of «fields
of filtration» and the land plot at the address: 36
Mykola Borowsky St.

Sand and
beaches

12.5 ths ha

According to the City Master Plan, the main strategic
measure with regard to the planned reorganization
of the fields of filtration’s area, as a territorial reserve
of the city development, is their conversion in a
technopolis, - a newly created type of a village and
industrial production.

0.3 ths ha

Land under
constructions

Land under
forests

The urban development base of the technopolis shall consist of research institutions, new science-intensive
technology productions, educational institutions. Elements of the technopolis are also information centers,
financial and commercial institutions, village and recreational areas.
The part of the fields of filtration, which is
located between the Hajibey firth and the
«North-South» highway, is envisaged as a
large village forming part of the technopolis:
a residential district «Hajibeysky», an
exhibition center, a large sports area and a
landscape park. Within the landscape park,
an area shall be allocated for a new zoo.
In order to create conditions for increasing
efficiency of use of the communal property,
creating a competitive environment, as well
as ensuring the budget pumping up with
funds generated from the privatization, lists
of objects of Odesa offered for privatization
or alienation otherwise, are approved in the
city.

Link to municipal
investment projects

2017

2018

2019

27

29

26

area of the privatized land plots

6 hа

16 hа

12 hа

privatized real estate objects

112

79

68

area of the privatized objects

15 ths m2

20 ths m2

8 ths m2

181 mln

131 mln

159 mln

privatized land plots

budget revenues from the
privatization

Link to the
investment support
program

Link to the cityplanning land
register
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ІNNOVATION IN MANAGEMENT
Odesa increases efficiency, openness
and transparency of the government’s
activity using the latest information and
telecommunication technologies.

typ

es

of s

25 ervices
74

t yp e
s of e
rvice
s

Since 2015, in Odesa, the Administrative
Service Centre has been operational. The
Center provides more than 250 services,
including via electronic means.
There are four Centers open in the city that
provide a high level of service provision.

typ

71

f
es o

2017

2018

2019

Administrative services
provided

183.2

213.5

242.4

Consulting service
provided

231.0

261.3

299.9

ser

ths

s
vice
type

Other administrative services

81

s of

serv

ices

Services on granting of permissive documents
Services provided by the Odesa City Council

Services provided by Odesa Regional State Administration

Official web-page of
Odesa сity сouncil
Tens of thousands of
residents and guests of the city daily use open
information on processes occurring in the city.

Transport of Odesa
It allows to observe on-line the
movement of public transport,
manage personal time and reduce
time waiting for public transport.

Tourist card
A travel service which saves money and time.
The card acts as a free tourist ticket to museums,
excursions and the best tourist attractions of
Odesa, and also serves as a discount card at
hotels and restaurants, places of entertainment,
souvenir shops and many other tourist services
of the city.
34
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United Center of Citizens’
Appeals
Allowing citizens to receive answers to their
requests to the city authorities electronically
in on-line mode.

Socially active citizen
Municipal Platform has been created
specifically for city residents to
implement their projects, ideas and
proposals aimed at improving the city's
infrastructure. The platform includes 3 onlinespaces: Social Budget, E-petition and Public
discussion.

BUDGET CAPACITY
Growth of business activity allows Odesa to
increase the budget revenues, provide for
a more flexible local budget expenditure
policy and increase expenditures on the
development of the city’s infrastructure.
The key own sources of the budget revenues
are personal income tax, local taxes and
fees, revenues generated by providing
administrative services and privatization.

own budget revenues per capita in Odesa
own budget revenues per capita in Ukraine
8

7.8

7

7.1

ths UAH

6
5

ths UAH

2018

2019

Budget revenues

9 335.2

10 754.6

11 292.5

Budget expenditures &
lending

10 264.1

11 349.6

12 175.0

-928.9

-595.0

-882.5

Deficit / Surplus

Tax revenues

63%

Transfers

29%

Non-tax
revenues

7%

Revenues from
privatization

1%

6.1

ths UAH

4

The filling up of the budget is differentiated both by
industry and by payers of taxes and fees.

2
0

2017

mln UAH

2017

2018

$ 45 mln
€ 8 mln

2019

Odesa city council together with utility companies are
participants in the external borrowing market. Funds
are attracted from international financial institutions to
implement infrastructure projects.

Project of reconstruction of the water
drainage system of the canalization basin.
Projects of renewal of the city electric
transport.

€ 20 mln

Construction of the main tram route «NorthSouth»

11
mln UAH

Project of Improvement of the energy
efficiency of the budget sphere facilities and
reconstruction of the street lighting system

2 000
mln UAH

Financing projects to improve urban and
social infrastructure.

1 000
mln UAH

Financing projects to improve urban and
social infrastructure.

The leading Ukrainian and international rating
agencies assign the credit rating of the city in
order to provide full and trustful information
for the potential investors about the level of
creditworthiness of Odesa.

B

Borrowing obligations are executed
in full scope according to concluded
agreements.
The indicator of debt burden on the
city budget revenues net of transfers is
acceptable.

uaA

uaAA-

Odesa has the credit rating at the investment
level according to the National scale.
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LABOUR POTENTIAL
By number of population Odesa belongs to the Structure of population
largest cities of Ukraine and by this indicator is the
by age
third city after Kyiv and Kharkiv.
142.7
ths

The city is characterized by a moderate
concentration of the labor market by industry and
employers, as well as a high degree of involvement
of the population in the economic complex, and
a lower unemployment rate as compared to the 177.4
ths
country’s average.

ths ppl

Number of
registered
unemployed

~465
ths ppl

Number of
employed

0-14

1 000.0
ths ppl

>65

25-64

resident
population

586.4
ths

15-24

The available labour potential given relatively low
wages in Odesa, create additional advantages for
investors in terms of starting up and doing business
in the city.

1.8

labour pool,
15-20 ths of them young specialists who
annually graduate
from universities

93.5
ths

1
ppl

Workload for a
vacant position

9.5
ths UAH

Average
monthly wage

Structure of population
by gender

Higher educational institutions of the city provide
skilled workforce to the key sectors of the local
economy, thus creating significant intellectual
and innovative advantages of Odesa in terms of
the availability of skilled labour resources.

VS

53%

36

47%

Odesa Mechnikov National University

It was founded in 1865. Number of students: ~ 20 ths. It provides education in such areas, as: biology; geography
and geology; law, economics and management; history; philology; physics and astronomy; philosophy;
chemistry; mathematics and mechanics; sociology.

National University «Odesa Academy of Law»

It was founded in 1997. Number of students: ~ 15 ths. It provides education in such areas, as: law; sociology and
social work; political science and international relations; journalism, publishing and printing.

Odesa National Polytechnic University

It was founded in 1918. Number of students: ~ 10 ths. It provides education in 54 areas, such as: information
technology and cybersecurity; _ and mechanical engineering; transport; physics and astronomy; chemistry and
bioengineering; economics, management and marketing; energy, cultural studies and sociology; electronics
and telecommunications.

Odesa National Marine University

It was founded in 1930. Number of students: ~ 6 ths. It provides education to professionals in coastal
infrastructure of marine and river transport in 12 areas, such as: ships and ocean machinery, IT management
systems and technologies, ship energy plants and equipment, operation of ship power plants, lifting and
transport, building, road, reclamation machines and equipment, hydraulic engineering, transportation systems,
organization of transportation and transport management, project management, business economics, law.

Odesa State Agrarian University

It was founded in 1918. Number of students: ~ 6 ths. It provides education in such areas, as: agrarian
sciences and food, health care and pharmacy; economics, management and marketing; a geOdesay and land
management.

Odesa State Academy of Construction and Architecture

It was founded in 1930. Number of students: ~ 4 ths. It provides education in such areas, as: architecture; fine
arts; mechanical engineering; construction; hydraulic engineering (water resources); geOdesay; cartography
and land management, business economics; marketing and management.

ІNVESTMENT PASSPORT

TOURISM & LEISURE
Tourism and recreation industry is one of the strategic
directions of development of Odesa.
The city has all the prerequisites for intensive development
of the domestic and foreign tourism: peculiarities of the
geographic location, its favourable climate, the largest
seaport of Ukraine, developed industry, its resort and
recreational complex, as well as its transport, financial,
social and cultural infrastructure.
By the number of landmarks, which are tourist cultural
attractions, Odesa is among the first three cities of
Ukraine.

700

monuments of
architecture and urban
development landmarks

350

objects of historical
heritage

The historical center of Odesa has been on the Tentative
List of the UNESCO World Heritage Sites since 2009.

255

hotels & hostels

56 ha

total area of the city beaches

742 ha

total area of green plantations

>350

travel firms

201

monuments of culture
and history

30
museums

> 1.8 ths

restaurants & cafe

> 1.2 ths

annual public events

40%

foreign visitors

60%

internal visitors

І place

by popularity - rest at the sea side

ІІ place

by popularity - cultural tourism

ІІІ place

by popularity - event tourism

2019 2018 2017

Realization of the recreational potential is contributed by the curative and recreational resources located
within the city: mineral waters from such sources as «Odesa», «Kuyal’nyk» and «Chornomors’ke», therapeutic
muds: «Kuyal’nyk firth» and «Hajibey firth» (requires regeneration).

2.5 mln
3.2 mln
3.3 mln
Number of the city visitors

Odesa is a significant cultural and artistic center, there are theaters, a
philharmonic, cinemas, numerous museums and cultural institutions.
The city is known for its numerous artistic activities and festivals, sports
events, which are held annually. The most famous are Odesa humor
festival, Odesa International Film Festival, international festivals «Odesa
Golden Violins» and «Odesa JazzFest» and a sailing regatta «Odesa Istanbul».

The link to
virtual Odesa

Link to the tourism
development
program

Link to the
information for tourist
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ENVIRONMENT
The state of the environment in Odesa is in general characterized as stable. The pollution index corresponds
to the average pollution level in the cities of Ukraine.
The development of the city and certain peculiarities of its geographic location determine its anthropogenic
load. On the one hand, it is related to the city’s industrial specialization, on the other hand, - a significant
transport hub and natural features, as well as to a high population density and intensive use of recreational
resources.
The environmental situation of the city's air basin is determined by the major sources of pollutants: motor
vehicles and energy enterprises, as well as the processing industry.

15%

85%

The volume of emissions per capita in the city in
2019 amounted to 20 kg, which was 3 times less
than Ukraine’s average.
One of the major problems of the city is the
insufficient supply of the drinking water.
The main source of the fresh water supply to the city is the Dniester river, where a high degree of the
anthropogenic pollution of the drainage and sanitation is observed. Also, the water treatment systems are
highly obsolete.
One of the measures to minimize the impact of the water supply
problem has been the implementation of technologies to use water of
artesian boreholes from the Upper Sarmatian aquifer, which are 120 m
deep.
In order to provide residents of Odesa with drinking
water, well-room complexes have been set up in all the
districts of the city. Also, in order to ensure qualitative
potable water for the city residents, drinking water
Sources of the waste generation are mainly the
additional purification systems are installed in
city’s housing stock and business entities. The MSW
preschool, school and health care establishments.
collection is carried out by enterprises, which carry
out maintenance of residential buildings and their
adjoining areas, in containers placed in garbage
disposal chambers of residential buildings and on
equipped container platforms.
Annually, about 450 ths tons of municipal solid
waste (MSW) are generated in the city and,
as at beginning of 2019, 11.4 mln tons were
accumulated.Municipal solid waste are removed
to the only active MSW landfill of the city, namely,
«Dalnytski quarries» - MSW landfill-1.
In order to solve the problem of utilization of
especially hazardous waste, Odesa city council
plans to build a complex, which will also allow the
sorting of municipal solid waste in the landfill MSW2. A feasibility study for the project is envisaged to
be developed.
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INDICATORS OF DEVELOPMENT
Indicator

unit

2017

2018

2019

2019/18

LABOUR MARKET
Number of population (eop)

ths ppl

1 011.5

1 013.2

1 017.7

100.4%

Number of registered unemployed (eop)

ths ppl

1.9

1,9

1.8

94.7%

Average monthly wages in Odesa (IV quarter)

ths UAH

6.8

8.2

9.5

115.8%

Average monthly wages in Ukraine (IV quarter)

ths UAH

7.1

8.9

10.5

118.0%

INDUSTRY
Volume of industrial output sold

mln UAH

25 862.6

28 218.0

33 068.9

117.2%

Volume of industrial output sold per capita in Odesa

ths UAH

25.6

27.9

32.5

116.5%

Volume of industrial output sold per capita in Ukraine

ths UAH

50.7

59.3

59.0

99.5%

INVESTMENT AND CONSTRUCTION
Foreign direct investments

mln USD

476.8

468.4

551.9

117.8%

Foreign direct investments per capita in Odesa

USD

471.5

462.7

542.3

117.2%

Foreign direct investments per capita in Ukraine

USD

743.6

747.7

852.1

114.0%

Capital investments

mln UAH

11 597.3

11 419.3

11 963.7

104.8%

Capital investments per capita in Odesa

ths UAH

11.5

11.3

11.8

104.2%

Capital investments per capita in Ukraine

ths UAH

9.7

12.5

13.9

111.7%

Volume of completed construction works

mln UAH

8 081.7

12 124.0

14 673.1

121.0%

Commissioning of housing

ths m2

403.5

282.6

500.8

177.2%

Commissioning of housing per capita in Odesa

m2

0.40

0.28

0.49

175.0%

Commissioning of housing per capita in Ukraine

m2

0.24

0.21

0.26

123.8%

DOMESTIC AND FOREIGN TRADE
Retail trade turnover

mln UAH

34 474.7

36 665.4

42 146.7

108.2%

Retail trade turnover per capita in Odesa

ths UAH

34.1

36.2

41.5

114.6%

Retail trade turnover per capita in Ukraine

ths UAH

13.8

15.8

18.9

119.6%

Exports of good & services

mln USD

1 329.2

1 329.4

1 318.3

99.2%

Imports of good & services

mln USD

1 124.6

1 278.6

1 601.3

125.2%

Foreign trade turnover

mln USD

2 453.8

2 608.0

2 919.6

112.0%

Foreign trade turnover per capita in Odesa

ths USD

2.4

2.6

2.9

111.4%

Foreign trade turnover per capita in Ukraine

ths USD

2.6

2.9

3.2

109.2%

BUDGET PROVISION

Own budget revenues per capita in Odesa

ths UAH

6.1

7.1

7.8

110.1%

Own budget revenues per capita in Ukraine

ths UAH

5.4

6.2

7.1

114.6%
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WELCOME
FOR COOPERATION
Department of economic
development of
Odesa city council

ЗАПРОШУЄМО
ДО СПІВПРАЦІ
Департамент
економічного розвитку
Одеської міської ради
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6
6 Pushkins'ka St., Odesa city, 65026
+38 (048) 705-46-20
+38 (048) 722-22-70
depeconomy@omr.gov.ua

Іnvestment agency
Odesa 5T

Інвестиційне агентство
Odesa 5T
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 6
6 Bunina St., Odesa city, 65026
+38 (048) 737-79-24
info@odessa5t.com
@odessa5T

