
Проєкт рішення Виконавчого комітету 

Одеської міської ради «Про організацію 

пішохідної зони у центральній частині 

міста Одеси у суботні, недільні та    

святкові дні



Пішохідний центр м. Одеси
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Більшість вулиць центрів

європейських міст виглядає так:

простір віддано для вільного 

пересування пішоходів. Але ці вулиці 

не завжди були такими.
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Центральні вулиці м. Одеси завантажені

транспортними засобами, які заважають

сприймати архітектуру міста її 

мешканцями та туристами.
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Департамент транспорту, 

зв'язку та організації 

дорожнього руху пропонує таке 

вирішення даної проблеми.
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Концентрація існуючої інфраструктури

Культура (музеї та театри) Готелі та хостели
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Концентрація існуючої інфраструктури

Магазини та торгівельні центри Кафе та ресторани
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Концентрація існуючої інфраструктури

Адміністративні будівліОсвіта (ВНЗ, ЗОШ)
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Вже є сформована культурно-туристична,

коммерційно-активна зона у середині історичного

центру, але ці вулиці переважно зайняті

припаркованими транспортними засобами тих, хто

приїхав прогулятися ними (25%).
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Пішохідні зони на даний момент – немає зв'язку

існуючих зон
Проблеми:

• Розірвані між собою дві великі 

пішохідні зони

(вул. Дерібасівська, Міський сад, 

пл. Грецька та Оперний театр з 

оточуючими скверами,

Приморский бульвар, Грецький і

Стамбульский  парки, бульвар

Жванецького);

• "Недружній"для пішоходів

зв'язок підземним  переходом між

вул. Дерібасівською та Соборною  

площею, а також 

Потьомкінськими сходами та  

Морським вокзалом.
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Пішохідні зони - зв’язок існуючих зон

Перекриття вулиць

• вул. Катерининська (від

вул. Грецької до

Приморського бульвару та

мосту Сабанєїва)

• вул. Ланжеронівська

(повністю)

• вул. Рішельєвська та

вул. Пушкінська (від       

вул. Грецької  до               

вул. Буніна)

• вул. Дерібасівська

(від вул. Катерининської до 

вул. Пушкінської)

• пров. Воронцовський та

пров. Чайковського

• вул. Гавана – (від                

вул. Дерібасівської до          

вул. Ланжеронівської)
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Рух транспорту при перекритті

Пішохідна зона

Транспортні шляхи

Місця розміщення постів

поліції

Довкола пішохідної зони 

організовано рух вулицями:

• вул. Грецькою,

• вул. Преображенською, 

• пров. Маяковського, 

• Військовим узвізом, 

• вул. Приморською, 

• Польским узвізом,

• вул. Польською.
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За розміром пішохідна зона м. Одеси більша

за пішохідну зону м. Львова

Пішохідна зона м. Одеси - 52га (може

бути)

Пішохідна зона м. Львова - 37га (вже є)

Пішохідна зона

м.  Львова
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Пішохідні вулиці та зони міст України

м. Львів ≈ 5 км (26 вулиць + площі та сквери) в одній зоні

≈ 2,75 км (5 вулиць + площі) не з‘єднані в одну зону

≈ 2 км (2 вулиці, поєднані провулками + площа)

≈ 0,5 км (2 вулиці)

≈ 1,0 км (1 вулиця)

≈ 1,2 км (1 вулиця, бульвари + площі) не з'єднані в одну зону 

≈ 6,0 км (10 вулиць, бульвари, сквери + площі) в одній зоні

м. Київ

м. Суми

м. Одеса зараз

м. Одеса буде

м. Миколаїв

м. Дніпро

м. Вінниця,                 

м. Ужгород,

м. Тернопіль

м. Житомир,

м. Івано-Франківськ

≈ 5 км (26 вулиць, сквери + площі ) в одній зоні

≈ 0, 9 км (4 бульвари) не з'єднані в одну зону 

≈ 0,4 км (1 вулиця)
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Паркування на сьогодні в запланованій пішохідній зоні

Паркування у робочі дні

*без врахування паркування у дворах і паркінгах

Паркування у вихідні дні Паркування у нічний час

~900 автомобілів~1.000 автомобілів ~280 автомобілів
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Примикаючі до пішохідної зони вулиці

Вулиці, що примикають: 

вул. Буніна, вул. Жуковського, 

вул. Преображенська,

вул. Пастера, вул. Дворянська, 

вул. Приморська, Військовий  

та Польський узвізи та інші

частково заповнені ділянки,    

у зв'язку з меншою

концентрацією ресторанів та

магазинів.

Скорочення часу, витраченого 

власниками транспортних 

засобів, на шлях від особистого 

транспорту до історичного 

центру міста (пішохідної зони) 

сягає приблизно 5-10 хв.

+315*

900

автомобілів

+640*

+930*

*різниця між кількістю запаркованих

транспортних засобів у вихідні та робочі 

дні

У 450 м від центру міста ~ 950* вільних місць .

У 600 м від центру міста ~ 1.900* вільних місць.
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Платні майданчики для паркування

71 м/м

90 м/м 

15₴/г

50 м/м

безоплатно

150 м/м 

40₴/г 300 м/м 

40₴/г

Усього довкола центру~ 850 м/м

500 м/м --->  30₴/г 

+5₴ наст.

Стадіон

«Чорноморець»

40 м/м 

25₴/г

150 м/м 

20₴/г

Платні майданчики:

Біля потенційно-пішохідної зони вже

існують декілька платних 

майданчиків для паркування, які у 

вихідні дні заповнюються частково,

оскільки існує можливість

безкоштовного паркування

безпосередньо у центрі міста.

Серед них: 

паркувальний майданчик на 

Морському вокзалі,  

під Потьомкінськими сходами, 

на Митній площі та у                   

пров. Червоному. 

З часом кількість платних

майданчиків для паркування

зростатиме.

*загальна місткість, без урахування

вже зайнятих місць
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20 ₴/г

*фото зроблені в субботу о 17.00-18.00

25 ₴/г

БЦ «Морський» 15 ₴/г
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40 ₴/г

*фото зроблені в субботу о 20.00-21.00

40 ₴/г

40 ₴/г
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Режим заїзду до пішохідної зони

Місцеві мешканці

•Дозволено заїзд/виїзд. 

Підвезення продуктів/товарів

• Дозволено у нічний час

(з 01:00 – 06:00)

Екстрені служби

• Дозволено вільний доступ
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Контроль заїзду до пішохідної зони

Патрульна поліція та

представники

муніципальної варти:

• контроль заїзду до пішохідної

зони;

• перевірка перепусток;

• перевірка місця реєстрації 

проживання.

Інспектори з паркування:

• контроль за режимом  

паркування транспортних

засобів мешканців та 

відвідувачів.
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Дякую за увагу!


