
 

Звіт про результати діяльності 

департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу 

Одеської міської ради 
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Забезпечення всебічного розвитку партнерських відносин з різними 

країнами світу та порідненими містами є пріоритетним для Одеської міської ради. 

Задля потреб міжнародного співробітництва та підтримання позитивного 

міжнародного іміджу нашого міста відповідно до Рішення Одеської міської ради 

№ 4523-VII від 24.04.2019р. було створено департамент міжнародного 

співробітництва та маркетингу Одеської міської ради, основні напрями діяльності 

якого пов’язані, зокрема з репрезентацією міської ради та її виконавчих органів у 

відносинах з муніципалітетами поріднених міст, дипломатичними місіями 

іноземних держав в Україні та дипломатичними місіями України за кордоном, а 

та міжнародними організаціями, а також загальною координацією проектів, які 

мають міжнародну складову, підтриманням позитивного міжнародного іміджу 

нашого міста і сприянням його зростанню в рамках компетенції та із дотриманням 

державної політики у сфері зовнішніх відносин. 

Місто Одеса займає одне з провідних місць в Україні за своїм культурним 

та туристичним потенціалом, та є відкритим для активної співпраці з іноземними 

партнерами. Одеська міська влада докладає усіх зусиль до розширення 

міжнародних зв’язків та підтримки іміджу Одеси, як надійного ділового партнера, 

а також «українського центру» культури, освіти і туризму. З метою поглиблення 

міжміської кооперації Одеською міською радою підтримуються контакти з більш 

ніж 30  порідненими містами, у співпраці з якими реалізується низка культурних 

та соціально-значущих проєктів. 

Наше місто посідає друге місце після столиці держави за кількістю 

дипломатичних установ, що, вочевидь, свідчить про високий статус Одеси та її 

визнання з боку міжнародного співтовариства. Наразі, в Одесі налічується вже 26 

дипломатичних місій, включно з Представництвом МЗС України та культурними 

центрами. Все це свідчить про високу зацікавленість з боку іноземних партнерів 

та значний потенціал розвитку відносин між країнами. 

У 2020 році через стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2 реалізацію 

більшості масштабних проєктів було скасовано або перенесено на наступні роки. 

Загальна епідеміологічна ситуація у світі змусила переглянути звичну концепцію 

кооперації з іноземними партнерами та адаптуватися до умов сьогодення шляхом 

проведення заходів в режимі-онлайн. 

За звітний період департаментом міжнародного співробітництва та 

маркетингу Одеської міської ради надано сприяння та проведені наступні заходи 

міжнародного характеру: 

 31 січня 2020 року в адміністративній 

будівлі Одеської міської ради  

(вул. Косовська, 2Д) відбулася передача 

реанімаційного обладнання (три монітори 

життя пацієнта, гелієвий матрац з 

утримуванням температури, медичний 

відсмоктувач та інгалятор для дитячого 

відділення) медперсоналу Одеської міської інфекційної лікарні, що було 
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придбане за результатами проведення IX 

Благодійного дипломатичного різдвяного 

ярмарку. 

За загальними результатами цього заходу за 9 

років для одеських лікарень було придбано 

обладнання на суму близько 2 млн. гривень.  

 11 лютого 2020 року в рамках зустрічі Одеського міського голови з 

Губернатором регіону Імеретія (Грузія) паном Звіядом Шаламберідзе за 

участі Консула Грузії в Одесі пана Торніке Берекашвілі сторони обговорили 

питання розвитку всебічного співробітництва та обміну досвідом, в тому 

числі в сфері туризму, публічного управління та адміністрування. 

 14 лютого 2020 року в рамках зустрічі 

Одеського міського голови з новопризначеним 

Генеральним консулом Грецької Республіки в 

Одесі паном Алексіосом Маріосом Ліберопулосом 

сторони обговорили плани щодо подальшої 

співпраці в різних сферах.  

 У період з 17 по 19 лютого 2020 року представники робочої групи з 

розробки Концепції відвідали місто-побратим Констанцу (Румунія) для 

вивчення досвіду роботи вільної економічної зони у даному місті. Члени 

одеської делегації також ознайомилися із законодавчою базою та 

європейським досвідом зі створення точок соціально-економічного 

зростання.  

Так, у 2019 році представники робочої групи з питань відновлення і 

розширення повноцінної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони в 

Одесі проведені зустрічі з представниками міст-партнерів Нінбо 

(Китайська Народна Республіка) та Клайпеди (Литовська Республіка). 

 25 лютого 2020 року Одеський міський голова 

зустрівся з Генеральним консулом Республіки 

Польща в Одесі паном Анджеєм Шмідтке, який 

завершував свою дипломатичну місію в нашому 

місті і передав повноваження новому консулу. За 

активне сприяння в реалізації міжнародних 

проєктів та значний особистий внесок у розвиток 

співробітництва і дружніх відносин між Польщею та Україною Одеський 

міський голова вручив Почесну відзнаку «Подяка» Генеральному консулу 

Республіки Польща в Одесі.  

 У рамках співробітництва з містом Момбасою (Республіка Кенія) у період з 

29 лютого по 07 березня 2020 року департаментом міжнародного 

співробітництва та маркетингу спільно з департаментом культури та 

туризму Одеської міської ради було організовано ознайомчий тур для 

одеських туроператорів до м. Момбаса. В рамках даного візиту обговорені 

питання щодо подальших кроків реалізації двостороннього співробітництва 
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між Одесою та Момбасою в торгово-економічній, культурній та 

туристичній сферах. 

 03 квітня 2020 року заступник Одеського 

міського голови зустрівся з представниками об'єднання 

ГО «Євро-арабська молодіжна солідарність - Україна» 

на чолі з його засновником паном Мохаммедом Саад 

Тлігуі. Під час зустрічі марокканським студентам 

передані маски, антисептичні засоби, рукавички для 

недопущення зараження та попередження поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Засоби індивідуального 

захисту були придбані за сприяння підприємців міста Одеси.  

 28 квітня 2020 року під час онлайн-зустрічі 

Одеського міського голови з новопризначеним 

головою Одеського представництва спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном 

Кайлом Кінгом сторони обговорили загально 

епідеміологічну ситуацію в світі і проведення 

місцевих виборів.  

 Щорічно у третю суботу травня, згідно з Указом 

Президента України №339/2003 від 19 квітня 2003 року, наша країна святкує 

День Європи. Зазвичай, до цього свята приурочені 

різноманітні заходи: презентації європейських країн з 

виставками і дегустаціями традиційних страв, концерти 

за участю українських та європейських виконавців, 

лекції та освітні заходи, а передує цьому щорічне, 

традиційне підняття прапору Європейського союзу. 

Нажаль, у зв’язку з карантинними обмеженнями, що 

діють на території держави відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів №211 від 11 березня 2020 р., 

проведення масових заходів більше 10 осіб було заборонено. 

Однак, з метою популяризації європейських цінностей, привернення уваги до 

дипломатичних представництв, надання цікавого та 

корисного контенту людям, в рамках святкування Днів 

Європи 16 травня 2020 року на офіційному сайті 

Одеської міської ради та у соціальній мережі facebook 

на сторінці департаменту міжнародного 

співробітництва та маркетингу Одеської міської ради 

були опубліковані наступні матеріали: 

 відео-привітання Одеського міського голови; 

 відео-привітання від представників 

дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, 

та т.в.о. Представника МЗС України в Одесі (відео 
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оформлені в стилі країн, представниками яких є дипломати, та 

включають інформацію про традиції і культурний, туристичний, 

економічний потенціали країн); 

 guide національної кухні країн, представниками яких є дипломати. 

 19 травня 2020 року Асоціацією 

китайських бізнесменів Одеси завдяки 

сприянню, наданому з боку Генерального 

консульства Китайської Народної Республіки в 

Одесі, було передано 70 000 масок для розподілу 

між опорними міськими лікарнямии.  

 Відповідно до Рішення Одеської міської ради №5627-VII від  

06.02.2020 року у червні 2020 року комісією з питань відбору та 

визначення Амбасадорів міста Одеси було затверджено Амбасадорів у 

Французькій та Італійській Республіках. 

*Амбасадор міста Одеси - це людина, яка сприяє 

розвитку інформаційного, економічного та 

культурного співробітництва, тим самим 

формуючи і підвищуючи імідж й престиж міста 

на міжнародній арені.  

 23 липня 2020 року Одеський міський 

голова провів онлайн-конференцію з 

італійськими експертами в галузі архітектури, 

дизайну і міського планування на чолі з 

координатором групи, директором 

департаменту архітектури та дизайну Генуї 

паном Нікколо Касідду. Онлайн-конференція 

організована за підтримки Амбасадора міста 

Одеси в Італійській Республіці пана Аттіліо Малліані. Італійські експерти 

висловили готовність брати участь у підготовці українських фахівців, а 

надалі організувати обмін студентами.  

 24 липня 2020 року Одеський міський голова зустрівся з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Королівства Бельгії в Україні паном Алексом 

Ленартсом. Під час зустрічі сторони обговорили питання розвитку 

співробітництва між Україною, зокрема Одесою, та Бельгією.  

 31 липня 2020 року Одеський міська голова зустрівся з новопризначеним 

Генеральним консулом Республіки Польща в Одесі пані Катажиною Солек. 

Під час діалогу сторони обговорили питання розвитку співробітництва між 

країнами.  

  Одеса славиться своєю гостинністю, отже кожен 

рік 02 вересня на День народження міста до 

Одеси приїжджають делегації з наших поріднених 

міст для того, щоб особисто привітати всіх зі 

святом. У 2020 році Одесу відвідали 
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представники дипломатичного корпусу, 

акредитованого в Україні. У зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією, гості з 

поріднених міст не мали змогу взяти участь у 

святкових заходах. Однак, міські голови 

поріднених міст привітали одеситів та гостей 

нашого міста за допомогою відео-матеріалів, 

які були опубліковані на офіційному сайті Одеської міської ради та у 

соціальній мережі facebook на сторінці департаменту міжнародного 

співробітництва та маркетингу Одеської міської ради. 

 03 вересня 2020 року Одеський міський голова зустрівся з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Федеративної Республіки Бразилія в Україні паном 

Освалдо Біато Жуніор. В рамках перемовин сторони порушили питання в 

різних сферах, зокрема: IT, сільському господарстві, транспортній галузі, 

фармацевтичній діяльності, торгівлі.  

 03 вересня 2020 року Одеський міський голова зустрівся з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні пані Аніцією Джамич. 

Під час зустрічі сторони обговорили питання розвитку співробітництва між 

Україною та Хорватією. 

 10-11 вересня 2020 року в концерт-холі 

«Сади Перемоги» відбулося відкриття 

п'ятого, ювілейного Міжнародного 

інвестиційного бізнес-форуму «ODESA 

5Т» із дотриманням карантинних 

обмежень. Захід зібрав понад 500 

учасників, серед яких представники 

дипломатичних місій, структур влади, 

українського та іноземного бізнесу.  

 15 вересня 2020 року перший заступник Одеського міського зустрівся з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні  

паном Тобіасом Тібергом. Під час зустрічі сторони обговорили питання 

можливої міжнародної співпраці між Одесою і Швецією, зокрема в IT-

секторі. 

 22 вересня 2020 року у ці складні часи 

завдяки активній життєвій позиції та 

небайдужості наших партнерів за сприяння 

Товариства Червоного Хреста України в 

Одеській області від порідненого міста Нінбо 

(Китайська Народна Республіка) було 

отримано гуманітарну допомогу у кількості  

10 000 масок, що були розподілені серед 

міських лікарень.  
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 30 вересня 2020 року Одеський міський голова зустрівся з 

новопризначеним Генеральним консулом Грецької Республіки в Одесі  

паном Дімітріосом Дохтсісом. Під час зустрічі сторони обговорили питання 

розвитку співробітництва в сфері освіти, IT-сектору, економічній та 

культурній сферах, а також розвиток транспортного сполучення.  

 01 жовтня 2020 року на сайті Посольства 

України в Японії відкрилася віртуальна 

фотовиставка, присвячена 55-й річниці 

встановлення побратимських зв'язків між Одесою 

і Йокогамою. Захід організовано Посольством 

України в Японії у співпраці з мерією  

м. Йокогами. У рамках виставки представлені 

фотографії схожих об'єктів, які розміщуються в 

Одесі і Йокогамі, зроблені одеським і японським 

фотографами. 

 06 жовтня 2020 року Одеський міський голова 

зустрівся з координатором системи ООН в Україні 

пані Оснат Лубрані. Під час діалогу сторони обговорили подальшу 

взаємодію Одеської міської ради з агентствами ООН. Зокрема, були 

розглянуті питання протидії поширенню корона вірусу SARS-CoV-2, 

захисту прав людини, дотримання прав дітей та інші. Цього року 

Організація Об'єднаних Націй відзначає 75-у річницю з дня свого 

заснування. До цієї значущої дати 06-07 жовтня на Театральній площі 

проводився запис концерту Національного одеського філармонічного 

оркестру під керівництвом пана Хобарта Ерла.  

 З 06 по 10 жовтня 2020 року в місті-

побратимі Лодзі (Республіка Польща) 

проходив VI Форум поріднених міст, з метою 

участі в якому зазначене місто відвідали 

представники Одеської міської ради. Форум 

присвячений темі зміни підходів до розвитку 

міст у напрямку Smart City і переходу від 

індустріального міста до сучасної 

інноваційної метрополії. Польські колеги 

презентували свій варіант ревіталізації міського простору на прикладі 

старих ткацьких фабрик, які перетворюють у нові об'єкти економіки (готелі, 

бізнес-центри, кафе, ресторани, торгові центри).  

 З 06 по 12 жовтня 2020 року департаментом міжнародного співробітництва 

спільно з департаментом культури та туризму Одеської міської ради 

організовано ознайомчий тур для делегації округу міста Момбаси 

(Республіка Кенія) на чолі з директором департаменту з питань поріднених 

міст урядового округу міста пані Салімою Нур. В рамках зазначеного туру, 
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08 жовтня 2020 року відбулася зустріч на рівні 

Одеського міського голови, під час якої були 

обговорені питання розвитку співробітництва 

між Одесою та Момбасою. Також, в Одеській 

міській раді проведено презентацію 

туристичного потенціалу міст за участі 

представників туристичних компаній Одеси.   

 09 жовтня 2020 року в рамках зустрічі 

Одеського міського голови з новопризначеним Генеральним консулом 

Республіки Болгарія в Одесі  

паном Светославом Івановим розглянуті питання розвитку культурних і 

економічних зв'язків між Одесою і болгарськими містами в умовах пандемії. 

Також обговорені плани подальшої співпраці. 

 15 жовтня 2020 року Одеський міський голова зустрівся зі спостерігачами 

Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і 

співпраці в Європі (ОБСЄ). Під час діалогу було відзначено, що міжнародні 

спостерігачі будуть перебувати в Одесі до закінчення виборчого процесу.  

 19 жовтня 2020 року Одеський міський 

голова зустрівся з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Швейцарської Конфедерації в Україні 

паном Клодом Вільдом. Під час діалогу сторони 

обговорили питання розвитку відносин між 

Україною, зокрема Одесою і Швейцарією в 

умовах пандемії.  

 30 жовтня 2020 року відбулося онлайн-

засідання комісії з питань відбору та визначення 

Амбасадорів міста Одеси, під час якого учасники 

засідання затвердили двох кандидатів. Амбасадором у Республіці Польща 

став провідний представник туристичного агентства «ZimaLeto Travel» 

(головний офіс - у місті Краків) пан Борис Тинка. Амбасадором у 

Королівстві Марокко стала журналістка, докторант Університету 

Мохаммеда V (Королівство Марокко) пані Єлизавета Домбровська.  

 03 листопада 2020 року у Грецькому парку відбулася 

церемонія вручення нагород «European Award - 2019». 

Одеса третій рік поспіль бере участь у престижному 

міжнародному будівельному конкурсі «European 

Award». Цього року у фінал конкурсу пройшло 46 

проєктів, 4 проєкти з України 

отримали нагороди, 2 з яких 

отримало наше місто:  

 у категорії «Об'єкти 

культури» переможцем став проєкт ремонтно-

реставраційних робіт колонади Воронцовського 
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палацу; 

 у категорії «Ревіталізація зеленої зони» відзнаку «European Award - 

2019» отримав Грецький парк. 

 09 листопада 2020 року Одеський міський голова провів онлайн-

конференцію з директоркою Центру ліберальної 

сучасності пані Марілуїзе Бек (Федеративна 

Республіка Німеччина), під час якої сторони 

обговорили питання благоустрою території біля 

пам'ятного знаку, де під час окупації Одеси в 

жовтні 1941 року фашистами були спалені більш 

ніж 25 тисяч жителів міста (колишні артилерійські 

склади в районі площі Толбухіна).  

 11 листопада 2020 року заступник Одеського міського голови брав участь в 

онлайн-зустрічі «Торгівля і економічне співробітництво: Україна - Марокко», 

організованій Торгово-промисловою палатою України. В онлайн-зустрічі 

взяли участь: президент Торгово-промислової палати України пан Геннадій 

Чижиков; Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві 

Марокко пані Оксана Васильєва; представник Торгово-промислової палати 

України в Королівстві Марокко, Почесний консул України в Королівстві 

Марокко пан Мохамед Ель Ідріссі. Сторони обговорили питання співпраці 

України і Королівства Марокко, Одеси і Марракеша в економічній сфері та 

торгово-промисловому секторі.   

  В Одеському регіоні проживає понад 

130 національностей, і не кожен етнос має 

своє дипломатичне представництво в Україні. 

Тому департаментом внутрішньої політики 

при сприянні департаменту міжнародного 

співробітництва та маркетингу створено 

Одеське об'єднання національностей при 

Одеському міському голові. 11 листопада 

2020 року, відбулися перші збори нового колегіального органу, до якого 

увійшли представники організацій нацменшин, які проживають в Одесі.  

 13 листопада 2020 року відбулася онлайн-зустріч Одеського міського 

голови з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини 

(БДІПЛ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Сторони 

обговорили підсумки виборів 25 жовтня 2020 

року і поточну ситуацію в Одесі напередодні 

проведення другого туру виборів.  

  На початку грудня 2020 року Амбасадорам 

міста Одеси та їх уповноваженим 

представникам були направлені пакети 

документів, що складаються з презентаційних 

матеріалів, для розповсюдження серед 
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зацікавлених потенційних партнерів та проведення протягом року належної 

промоційної кампанії.  

 01 грудня 2020 року відбулася 

онлайн-зустріч Одеського міського голови 

з директоркою з питань Східної і 

Центральної Європи Центру ліберальної 

сучасності пані Марілуїзе Бек 

(Федеративна Республіка Німеччина). 

Сторони підписали Меморандум про 

співробітництво між Центром ліберальної 

сучасності та Одеською міською радою, а 

також обговорили подальші кроки по його реалізації. Меморандум надає 

основу для співпраці між Одеською міською радою та Центром ліберальної 

сучасності в рамках проєкту «Одеський меморіал - проти забуття». 

  Для ознайомлення жителів нашого міста з культурою країн поріднених міст, 

Одеською міською радою було зібрано інформацію про особливості, заходи і 

традиції, які супроводжують новорічні святкування у Вашій країні, з 

описом традиційних святкових страв разом з тематичними фото і відео 

матеріалами. Отримана інформація була перетворена в пости, що були 

розміщені у соціальній мережі фейсбук. Реалізація такого проекту надала 

змогу жителям міста Одеса відчути підтримку наших поріднених міст, 

зокрема міста-побратима Регенсбурга, та міст-партнерів Відня, Клайпеди, 

Таллінна. 

  Через стрімке розповсюдження гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та введені карантинні обмеження, заходи, які 

були заплановані з нагоди святкування ювілеїв 

встановлення дружніх відносин між Одесою та 

містами Регенсбург (Федеративна Республіка 

Німеччина) та Йокогама (Японія), були скасовані або 

перенесенні до покращення загальної епідеміологічної 

ситуації. Однак, Одеською міською радою було 

розроблено макети зображень, які відображають 

культуру та традиції кожного з вищевказаних 

поріднених міст, та розміщено їх у соціальній мережі 

фейсбук з описом історії відносин між Одесою та 

відповідним містом-побратимом. Дані макети вже 

розміщені на бордах та сітілайтах міста у якості 

соціальної реклами.  

 В рамках членства Одеси у міжнародній Асоціації «Євроміста», штаб-

квартира якої знаходиться в Брюсселі, представники Одеської міської ради за 

сприяння департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу взяли 
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участь у низці онлайн-конференцій та вебінарів з іноземними спеціалістами у 

різних галузях життєдіяльності міста, зокрема за наступними 

темами:  

 додатки для відстеження контактів: роль, використання 

та вплив технологій у зв’язку з кризою в області 

охорони здоров’я; 

 довгостроковий вплив COVID-19 в контексті міської 

мобільності; 

 активізація та розширення на містах – розвиток 

транспортної інфраструктури; 

 вплив спалаху епідемії COVID-19 на туризм у містах; 

 обмін розумними рішеннями міст – Серія вебінарів: 

електробайки; 

 мистецтво та культура в громадських просторах; 

 бізнес-моделі щодо фінансування транспорту; 

 фестивалі та міста, що об’єднують свої сили для інклюзії та 

добробуту. 

 Зазвичай в рамках проведення у спеціальній середній освітній школі №75 І-

ІІ ступенів Міжнародного дня захисту дітей та Міжнародного дня людей з 

інвалідністю з боку департаменту міжнародного співробітництва та 

маркетингу Одеської міської ради надається сприяння у проведенні 

урочистостей за участі представників дипломатичного корпусу, 

акредитованого в Одесі. Однак, протягом 2020 року у приміщені школи 

№75 проводилися ремонтні роботи, у зв’язку з чим, а також враховуючи 

рекомендації оперативного штабу з питань зниження ризику інфікування та 

попередження розповсюдження гострої респіраторної інфекції, організація 

згаданих заходів виявилася неможливою. У свою чергу, представниками 

дипломатичного корпусу була надана посильна допомога для забезпечення 

комфортного та продуктивного учбового процесу даного учбового закладу. 

 В грудні 2020 департаментом 

міжнародного співробітництва та маркетингу 

Одеської міської ради спільно з КУ 

«Грантовий офіс «Одеса 5Т» та залученими 

маркетологами було започатковано роботу над 

впровадженням маркетингової стратегії міста 

Одеси, з метою формування позитивного 

іміджу міста Одеси, створення сприятливого 

клімату для зовнішніх інвесторів і місцевого бізнесу, в тому числі 

туристичного, активізації інвестиційних процесів, впровадження інновацій, 

підвищення конкурентоспроможності місцевих підприємств, покращення 

якості життя мешканців міста. 

Протягом онлайн-зустрічей, фахівцями було проведено низку робіт для 

подальшого планування стратегії.  



 

Інформація, отримана в рамках проведення вищезазначених досліджень та 

аналізів, сприяє подальшому проведенню комплексу заходів із забезпечення 

умов для ефективної діяльності місцевих суб’єктів господарювання та 

залучення нових необхідних економічних агентів на територію громади. 

  Протягом звітного періоду проведена робота зі 

створення каталогу успішних одеських компаній 

під назвою «Made in Odesa». Даний каталог - це 

можливість якісно представити одеський бізнес на 

внутрішньому ринку та світовому рівні. Нові 

фінансові можливості й прибуток одеських 

компаній: нові робочі місця і збільшення 

експортного потенціалу країни загалом. Даний 

каталог було створено для розповсюдження серед 

потенційних іноземних партнерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлюємо вдячність дипломатичному корпусу, 
акредитованому в Одесі, Представництву МЗС України в Одесі, 

Одеському Дипломатичному клубу, а також усім виконавчим 

органам Одеської міської ради, засобам масової інформації та 
громадськості, що ефективно сприяють розвитку міжнародного 

співробітництва міста Одеси. 

 
 

Департамент міжнародного 

співробітництва та маркетингу 
Одеської міської ради 
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